
                                                                                                                           

                                                           
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ  ΦΑΣΗΣ  

ΥΠΟΔΟΜΗΣ K-16 & K-14 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019 
-------------------------- 

 

 K-16 ΦΑΡΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ 

 

Μετά το πέρας της κανονικής διάρκειας που θα διεξαχθεί σε δύο γύρους με διπλούς 

αγώνες οι δύο πρώτες βαθμολογικά ομάδες από κάθε όμιλο θα συνεχίσουν σε ένα μίνι 

πρωτάθλημα δύο γύρων με διπλούς αγώνες και η πρώτη βαθμολογικά ομάδα θα αναδειχθεί 

πρωταθλήτρια της Κ-16 ΦΑΡΜΑ κατηγορίας 2018-2019 περιόδου. 

 

Κ-14 ΦΑΡΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ  PLAY OFFS (ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ) 

Β) Μετά το τέλος του πρωταθλήματος οι δύο ομάδες του κάθε ομίλου που θα 

καταλάβουν τις θέσεις 1 και 2 θα περάσουν στην επόμενη φάση όπου: 

1) Ο 1ος  του 1ου  ομίλου θα αντιμετωπίσει τον 2ο του 2ου ομίλου  

2) Ο 1ος  του 2ου  ομίλου θα αντιμετωπίσει τον 2ο του 1ου ομίλου  

3) Ο 1ος  του 3ου  ομίλου θα αντιμετωπίσει τον 2ο του 4ου ομίλου    

4) Ο 1ος  του 4ου  ομίλου θα αντιμετωπίσει τον 2ο του 3ου ομίλου    

 ***Ο πρώτος (1ος) και ο δεύτερος (2ος) θα παίξουν μεταξύ τους δύο ή τρεις αγώνες για να 

αναδειχτεί ο νικητής. 

*** Ο πρώτος (1ος) χρειάζεται τέσσερις (4) βαθμούς ή τρεις (3) ισοπαλίες και ο δεύτερος 

(2ος) πέντε (5) βαθμούς.  

***Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα του 1ου , ο δεύτερος στην έδρα του 2ου και εάν 

χρειαστεί και τρίτος αγώνας στην έδρα του 1ου. 
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Γ) Ημιτελική φάση  

Νικητής 1 – Νικητής 2 

Νικητής 3 – Νικητής 4 

Ο γηπεδούχος του 1ου αγώνα θα προκύψει από κλήρωση.  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μετά τους δύο αγώνες θα μετρήσει η διαφορά των γκολ 

και σε νέα ισοβαθμία θα διεξαχθεί τρίτος (3ος) αγώνας σε ουδέτερο γήπεδο και 

εφόσον προκύψει ισόπαλο αποτέλεσμα θα ακολουθήσουν πέναλτυ. 

Δ) Τελική φάση  

Οι δύο νικητές θα αγωνιστούν στον τελικό που θα διεξαχθεί στο Ενωσιακό Στάδιο 

Πύργου ή σε άλλο γήπεδο που θα επιλέξει με απόφαση της η Ε.Π/ΕΠΣΗ. 

 

Τα πρωταθλήματα εφόσον δεν χρειαστεί κάποια αλλαγή θα αρχίσουν την πρώτη 

εβδομάδα του Νοεμβρίου. 

 

Για την Ε.Π/ Ε.Π.Σ Ηλείας 

Ο Πρόεδρος 

 

Καραλάγας Σάκης 

  


