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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Α2 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών
Αγωνιστικής Περιόδου 2020-2021

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΟΠΕ, του
Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, του Διεθνούς Κανονισμού
Πετοσφαίρισης, του ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Γενικής Προκήρυξης
Πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης αγωνιστικής περιόδου 2020-2021 (αριθ. πρωτ. 1901/3.7.2020),
της Συμπληρωματικής Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων (αριθ.πρωτ. 1909/6.7.2020) της
Ειδικής Προκήρυξης της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών (αριθ.πρωτ. 2004/11.7.2020, με
απόφαση του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. (αριθ. πρακτικού 68/20.7.2020 και 69/27.7.2020), τα άρθρα 1, 2 και
4 της Ειδικής Προκήρυξης του πρωταθλήματος συμπληρώνονται όπως παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1ο:

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Συμπληρώνεται κάθε μία από τις δύο ζώνες (Α και Β), με μία ομάδα, σύμφωνα με την
προβλεπόμενη στο άρθρο 10 παρ. γ του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Πρωταθλημάτων, διαδικασία.
Χορηγείται «Κάρτα Ελεύθερης Συμμετοχής» (wild card) στο πρωτάθλημα στις παρακάτω
ομάδες:
Α’ Ζώνη: ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ και ο αριθμός των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα
είναι δέκα τέσσερις (14)
Β’ Ζώνη: ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2015 και ο αριθμός των ομάδων που θα συμμετάσχουν
στο πρωτάθλημα είναι δέκα έξι (16)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΑΡΘΡΟ 2ο:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
β) Η κλήρωση για τον καθορισμό του προγράμματος της Α’ Φάσης, θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.30 στη αίθουσα Τύπου του Ανοικτού
Κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ «Σπ. Λούης» στο Μαρούσι.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

./.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ –
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

α. Το Πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις η Α’ Ζώνη
και σε τρεις φάσεις η Β’ Ζώνη, με το πιο κάτω σύστημα:
A’ ΖΩΝΗ
Α’ Φάση
Οι ομάδες χωρίζονται σε δύο ομίλους (Α και Β) ως εξής:
Α’ Όμιλος
ΑΣΠ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΓΣΠ ΕΡΜΗΣ Μυτιλήνης
ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ
2 ομάδες περιοχής ΕΣΠΑΑΑ
2 ομάδες περιοχής ΕΣΠΕΔΑ

Β’ Όμιλος
ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΟΠ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
3 ομάδες περιοχής ΕΣΠΑΑΑ
2 ομάδες περιοχής ΕΣΠΕΔΑ

Οι ομάδες περιοχής ΕΣΠΑΑΑ: ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, ΑΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΝΩΣΗ ΒΥΡΩΝΑ, ΓΣΚ
ΗΡΑΚΛΗΣ, ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και ΕΣΠΕΔΑ: ΟΦΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Κερατσινίου, ΑΟΝ
ΑΡΥΡΟΥΠΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ, ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ θα τοποθετηθούν στους δύο ομίλους με
κλήρωση.
Σε κάθε έναν από τους δύο ομίλους (Α και Β) θα διεξαχθεί πρωτάθλημα δύο γύρων με
βαθμολογία.
Μετά τους αγώνες αυτούς και σύμφωνα με τη βαθμολογία (άρθρο 15ο) οι ομάδες
κατατάσσονται:
Στον Α’ Όμιλο: από το Α/1 έως και το Α/7
Στον Β’ Όμιλο: από το Β/1 έως και το Β/7
Β’ Φάση
Γ’ Όμιλος (θέσεις 1-6):
Συμμετέχουν οι ομάδες που θα καταλάβουν σε κάθε έναν από τους δύο ομίλους της Α’ Ζώνης
τις τρείς (3) πρώτες θέσεις, δηλαδή Α/1, Α/2, Α/3, Β/1, Β/2, Β/3
Θα διεξαχθεί πρωτάθλημα δύο γύρων με βαθμολογία. Μετά τους αγώνες αυτούς και σύμφωνα
με τη βαθμολογία οι ομάδες θα καταλάβουν τις θέσεις 1 έως και 6 της Τελικής Βαθμολογικής
Κατάταξης του πρωταθλήματος της Α’ Ζώνης.
Δ’ Όμιλος (θέσεις 7-14):
Συμμετέχουν οι ομάδες που θα καταλάβουν σε κάθε έναν από τους δύο της Α’ Ζώνης τις
θέσεις 4 - 7, δηλαδή Α/4, Α/5, Α/6, Α/7, Β/4, Β/5, Β/6, Β/7
Θα διεξαχθεί πρωτάθλημα δύο γύρων με βαθμολογία, όπου οι ομάδες που στην Α’ Φάση ήταν
στον ίδιο όμιλο θα μεταφέρουν τη βαθμολογία από τους μεταξύ τους αγώνες στους δύο
γύρους της Α’ Φάσης και ΔΕΝ θα αγωνιστούν ξανά μεταξύ τους.
Μετά τους αγώνες αυτούς και σύμφωνα με τη βαθμολογία οι ομάδες θα καταλάβουν τις θέσεις
7 έως και 14 της Τελικής Βαθμολογικής Κατάταξης του πρωταθλήματος της Α’ Ζώνης.
./.
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Α’ Φάση
Α’ Όμιλος
ΑΣ ΓΑΙΑ Δράμας
ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ Έδεσσας
ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ
ΓΣΓ ΝΙΚΗ Αλεξ/πολης
ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αλεξ/πολης
3 ομάδες περιοχής ΕΠΕΣ Θεσ/νίκης

Β’ Όμιλος
ΑΣ ΑΡΓΩ ΒΟΛΟΥ
ΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Τρικάλων
ΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΦΓΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ ΣΥΛ.
2 ομάδες περιοχής ΕΠΕΣ Θεσ/νίκης

Οι ομάδες που ανήκουν γεωγραφικά στην ΕΠΕΣ Θεσσαλονίκης: ΑΣ ΕΛΠΙΣ, ΠΟΓ ΗΡΑΚΛΗΣ,
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2015, ΜΑΣ ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ, ΕΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, θα τοποθετηθούν
στους δύο Ομίλους με κλήρωση.
Σε κάθε έναν από τους δύο ομίλους (Α και Β) θα διεξαχθεί πρωτάθλημα δύο γύρων με
βαθμολογία.
Μετά τους αγώνες αυτούς και σύμφωνα με τη βαθμολογία (άρθρο 15ο) οι ομάδες
κατατάσσονται:
Στον Α’ Όμιλο: από το Α/1 έως και το Α/8
Στον Β’ Όμιλο: από το Β/1 έως και το Β/8
Β’ Φάση
Γ’ Όμιλος:
Συμμετέχουν οι ομάδες που θα καταλάβουν σε κάθε έναν από τους δύο ομίλους της Β’ Ζώνης
τις θέσεις Α/1, Β/2, Α/3, Β/4, Α/5, Β/6, Α/7, Β/8
Θα διεξαχθεί πρωτάθλημα δύο γύρων με βαθμολογία, όπου οι ομάδες που στην Α’ Φάση ήταν
στον ίδιο όμιλο θα μεταφέρουν τη βαθμολογία από τους μεταξύ τους αγώνες στους δύο
γύρους της Α’ Φάσης και ΔΕΝ θα αγωνιστούν ξανά μεταξύ τους.
Μετά τους αγώνες αυτούς και σύμφωνα με τη βαθμολογία (άρθρο 15ο) οι ομάδες
κατατάσσονται από το Γ/1 έως και Γ/8
Δ’ Όμιλος: συμμετέχουν οι ομάδες που θα καταλάβουν σε κάθε έναν από τους δύο ομίλους
της Β’ Ζώνης τις θέσεις Β/1, Α/2, Β/3, Α/4, Β/5, Α/6, Β/7, Α/8
Θα διεξαχθεί πρωτάθλημα δύο γύρων με βαθμολογία, όπου οι ομάδες που στην Α’ Φάση ήταν
στον ίδιο όμιλο θα μεταφέρουν τη βαθμολογία από τους μεταξύ τους αγώνες στους δύο
γύρους της Α’ Φάσης και ΔΕΝ θα αγωνιστούν ξανά μεταξύ τους.
Μετά τους αγώνες αυτούς και σύμφωνα με τη βαθμολογία (άρθρο 15ο) οι ομάδες
κατατάσσονται από το Δ/1 έως και Δ/8
Στη Γ’ Φάση (Play Off) προκρίνονται οι ομάδες που καταλάβουν την πρώτη θέση στους
ομίλους Γ’ και Δ’ (Γ/1 και Δ/1).
./.

-4Για την Τελική Κατάταξη των ομάδων στις θέσεις από 3 έως και 16 στην Β’ Ζώνη, θα
λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία των ομάδων ανά θέση, ήτοι ο καλύτερος δεύτερος
κατατάσσεται στην τρίτη θέση, ο χειρότερος δεύτερος στην τέταρτη κοκ
Γ’ Φάση: Θέσεις 1-2
Στη Γ΄Φάση (Play Off) για τις θέσεις 1 και 2 του πρωταθλήματος της Β’ Ζώνης, προκρίνονται
οι ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση την πρώτη θέση στους ομίλους Γ’ και Δ’ (Γ/1
και Δ/1).
Οι ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους μέχρι να συμπληρώσουν δύο (2) νίκες (μη
συμπεριλαμβανομένων των αγώνων των προηγούμενων φάσεων). Οι αγώνες θα διεξαχθούν
στην έδρα των ομάδων εναλλάξ.
Για τον καθορισμό της έδρας του πρώτου αγώνα, θα λαμβάνεται υπόψη η τελική βαθμολογία
των ομάδων αυτών στην Β’ Φάση, όπου γηπεδούχος του πρώτου αγώνα θα είναι ο καλύτερος
πρώτος.
β)

Άνοδος στην Pre League Γυναικών
Στην Pre League Γυναικών 2021-2022 θα ανέλθουν οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1 η
θέση σε κάθε μία από τις δύο ζώνες (Όμιλος Γ’ Α’ Ζώνης και νικητής Γ’ Φάσης Β’ Ζώνης) της
Α2 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών 2020-2021

γ)

Υποβιβασμός από την Pre League Γυναικών
Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 11η και την 12η θέση στην Τελική Κατάταξη του
πρωταθλήματος της Pre League Γυναικών 2020-2021 θα υποβιβαστούν Α2 Εθνική κατηγορία
Γυναικών 2021-2022 και θα τοποθετηθούν στην Ζώνη (Α ή Β) που γεωγραφικά ανήκουν.

δ)

Υποβιβασμός στην Β’ Εθνική/Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Γυναικών
1) σε περίπτωση που από την Pre League Γυναικών υποβιβαστούν δύο ομάδες που ανήκουν
γεωγραφικά στην Α’ Ζώνη (ΕΣΠΑΑΑ, ΕΣΠΕΔΑ, ΕΣΠΕ Πελοποννήσου) στη Β’
Εθνική/Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Γυναικών θα υποβιβαστούν:
α) από την Α’ Ζώνη οι ομάδες που θα καταλάβουν την 11η, την 12η, την 13η και την 14η
θέση στον τελικό βαθμολογικό πίνακα της Β’ Φάσης (Δ’ Όμιλος) του πρωταθλήματος
β) από την Β’ Ζώνη οι ομάδες που θα καταλάβουν την 13η, την 14η, την 15η και την 16η
θέση στην τελική βαθμολογική κατάταξη της Β’ Φάσης
(Όμιλοι Γ και Δ)
του
πρωταθλήματος
2) σε περίπτωση που από την Pre League Γυναικών υποβιβαστεί μία ομάδα που ανήκει
γεωγραφικά στην Α’ Ζώνη (ΕΣΠΑΑΑ, ΕΣΠΕΔΑ, ΕΣΠΕ Πελοποννήσου) και μία ομάδα που
ανήκει γεωγραφικά στην Β’ Ζώνη (ΕΠΕΣ Θεσσαλονίκης), στη Β’ Εθνική/Εθνικό
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Γυναικών θα υποβιβαστούν:
α) από την Α’ Ζώνη οι ομάδες που θα καταλάβουν την 12η, την 13η και την 14η θέση
στον τελικό βαθμολογικό πίνακα της Β’ Φάσης (Δ’ Όμιλος) του πρωταθλήματος
β) από την Β’ Ζώνη οι ομάδες που θα καταλάβουν την 12η, την 13η, την 14η, την 15η
και την 16η θέση στην τελική βαθμολογική κατάταξη της Β’ Φάσης (Όμιλοι Γ και Δ) του
πρωταθλήματος
3) σε περίπτωση που από την Pre League Γυναικών υποβιβαστούν δύο ομάδες που ανήκουν
γεωγραφικά στην Β’ Ζώνη (ΕΠΕΣ Θεσσαλονίκης), στη Β’ Εθνική/Εθνικό Περιφερειακό
Πρωτάθλημα Γυναικών θα υποβιβαστούν:
α) από την Α’ Ζώνη οι ομάδες που θα καταλάβουν την 13η και 14η θέση στον τελικό
βαθμολογικό πίνακα της Β’ Φάσης (Δ’ Όμιλος) του πρωταθλήματος
./.

-5β) από την Β’ Ζώνη οι ομάδες που θα καταλάβουν την 11η, την 12η, την 13η, την 14η,
την 15η και την 16η θέση στην τελική βαθμολογική κατάταξη της Β’ Φάσης (Όμιλοι Γ’
και Δ’) του πρωταθλήματος
στ) Στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών 2021-2022 θα έχουν δικαίωμα
συμμετοχής έως είκοσι οκτώ (28) ομάδες.

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Καραμπέτσος

Ο Γεν. Γραμματέας
Νεκτάριος Χαλβατζής

