
      

 

Αγαπεηέ αξρεγέ, 

Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 

2013 – ’14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία 

εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα : 

 

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ 

 Γηαηεξεί ηελ πηζαλόηεηα θάζε νκάδα λα κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ην νπνηνδήπνηε 

ηξόπαην ζηε δηνξγάλσζε 

 «Παηάεη» πάλσ ζηελ βαζκνινγία ησλ δύν πξώησλ θάζεσλ (θαλνληθή πεξίνδνο 

δηνξγάλσζεο) δίλνληαο πιενλέθηεκα ζηηο νκάδεο πνπ ηεξκαηίδνπλ πςειόηεξα 

ζηνπο αγώλεο ησλ νκίισλ θαη επνκέλσο θίλεηξν λα πξνζπαζεί ζε θάζε παηρλίδη 

γηα ην θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα 

 Γηα λα απνθιεηζηεί κηα νκάδα από ηε ζπλέρεηα ησλ playoff ζα πξέπεη λα θάλεη 

ηξεηο ήηηεο ζηε θάζε απηή, κέρξη ηνπιάρηζηνλ ηελ πξνεκηηειηθή θάζε, όπσο 

δει. ίζρπε θαη κέρξη ζήκεξα 

 Δμαζθαιίδεη όηη όιεο νη νκάδεο παίδνπλ ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηέινο Απξηιίνπ – 

αξρέο Μαΐνπ 

 

ΗΗ. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ 

 Όιεο νη νκάδεο νινθιεξώλνπλ ηελ θαλνληθή πεξίνδν ηελ ίδηα εκεξνκελία, ελώ 

ζηηο νκάδεο πνπ βξίζθνληαη ζε πςειόηεξε βαζκνινγηθή ζέζε δελ 

παξαρσξνύληαη extra ξεπό. 

 H δηάξθεηα ησλ playoff είλαη ζπγθεθξηκέλε γηα όιεο ηηο νκάδεο θαη πεξηνξίδεηαη 

ζηηο έμη (6) αγσληζηηθέο εκέξεο, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνύ ησλ νκάδσλ πνπ 

παίξλνπλ κέξνο ζην πξσηάζιεκα. 

 Όιεο νη νκάδεο μεθηλνύλ ηα playoff ακέζσο κεηά ην πέξαο ησλ ππνρξεώζεώλ 

ηνπο ζηελ θάζε ησλ νκίισλ, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ρξόλνο αλακνλήο, 



ππνρξεσηηθώλ ξεπό ή θηιηθώλ αγώλσλ γηα ηηο επξηζθόκελεο ζε πςειόηεξε 

βαζκνινγηθή ζέζε νκάδεο. 

 Όιεο νη νκάδεο ζα αγσλίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο ζηα playoff, κε 

απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ην θαηλόκελν νκάδα πνπ ηεξκαηίδεη ζηελ πξώηε 

ηεηξάδα ηεο θαλνληθήο πεξηόδνπ λα απνθιείεηαη παίδνληαο έλαλ θαη κόλν 

πξνεκηηειηθό αγώλα. 

 

ΗΗΗ. ΤΣΖΜΑ ΓΗΟΡΓΑΝΩΖ 7ης ΑΘΑ LIGA 

Βήμα 1ο : Οη πξώηεο δύν θάζεηο ηνπ πξσηαζιήκαηνο νινθιεξώλνληαη θαηά ηα 

γλσζηά, κε ηελ θάζε νκάδα λα ιακβάλεη κέξνο ζε δύν νκίινπο (1νο, 2νο, 3νο θαηά ηελ 

Α΄ θάζε θαη 4νο,5νο,6νο θαηά ηε Β΄ θάζε). Θάζε νκάδα ζα αγσληζηεί ζε 20 αγώλεο, ελώ 

ε ηειηθή βαζκνινγία ζα είλαη εληαία.  

Τειηθή θαηάηαμε, έζησ SL1, SL2, SL3…→SL28. 

 

Βήμα 2ο : Σε θάζε πεξίπησζε (αλεμαξηήησο αξηζκνύ νκάδσλ) δεκηνπξγνύληαη νθηώ 

(8) όκηινη playoff. Θάζε όκηινο πεξηέρεη ηξεηο ή ηέζζεξηο νκάδεο (ζηελ θεηηλή 

πεξίπησζε ησλ 28 νκάδσλ) θαη νη όκηινη νλνκάδνληαη πιένλ Α΄, Β΄… →Ζ΄  

Οη όκηινη ζπκπιεξώλνληαη σο εμήο : 

Α΄ Β΄ Γ΄ Γ΄ Δ΄ Σ΄ Ε΄ Ζ΄ 

SL1 SL2 SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 SL8 

SL9 SL10 SL11 SL12 SL13 SL14 SL15 SL16 

SL17 SL18 SL19 SL20 SL21 SL22 SL23 SL24 

? ? ? ? ? ? ? ? 

 

Βήμα 3ο : Σπκπιεξώλνληαη νη ζέζεηο κε εξσηεκαηηθό είηε κε νκάδα (πάληα κε ζεηξά 

θαηάηαμεο, ν πςειόηεξνο όκηινο παίξλεη ηελ πςειόηεξε βαζκνινγηθά νκάδα ώζηε λα 

είλαη νη όκηινη όζν ην δπλαηόλ πην ηζνδύλακνη αιιά λα δίλνπλ θαη πξνβάδηζκα μεθάζαξα 

ζηελ πςειόηεξα βαζκνινγηθά επξηζθόκελε νκάδα θαηά ηελ θαλνληθή πεξίνδν), είηε κε 

ξεπό. Τν πνηνη όκηινη ζα ζπκπιεξσζνύλ κε νκάδα θαη πνηνη κε ξεπό ζα νξηζηεί κε 

θιήξσζε ζηε Β΄ ζπλάληεζε ησλ αξρεγώλ ησλ νκάδσλ κε ηελ Δπηηξνπή δηνξγάλσζεο 

ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ 2014. Φέηνο ζα ζπκπιεξσζνύλ 4/8 νκίινπο, αθνύ ηέζζεξηο 

νκάδεο απνκέλνπλ λα ηνπνζεηεζνύλ ώζηε λα νινθιεξσζεί ε ζπκπιήξσζε 28 νκάδσλ. 



Έζησ όηη από ηελ θιήξσζε πξνθύπηεη όηη ζπκπιεξώλνληαη νη Β΄, Δ΄, ΣΤ΄ θαη Ζ΄ 

όκηινη. Ζ ηειηθή κνξθή ησλ νκίισλ έρεη σο εμήο : 

Α΄ Β΄ Γ΄ Γ΄ Δ΄ Σ΄ Ε΄ Ζ΄ 

SL1 SL2 SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 SL8 

SL9 SL10 SL11 SL12 SL13 SL14 SL15 SL16 

SL17 SL18 SL19 SL20 SL21 SL22 SL23 SL24 

- SL25 - - SL26 SL27 - SL28 

 

Βήμα 4ο : Σε θάζε όκηιν playoff παίδνπλ όιεο νη νκάδεο κεηαμύ ηνπο θαη ηεξείηαη 

βαζκνινγία, όρη εληαία πιένλ αιιά αλά όκηιν. Δδώ, ζε πεξίπησζε ηειηθήο ηζνβαζκίαο 

ιακβάλνληαη ππόςε θαη ηπρόλ παηρλίδηα κεηαμύ ησλ ηζνβαζκεηζώλ νκάδσλ ζηηο δύν 

πξώηεο θάζεηο ηνπ πξσηαζιήκαηνο. Ζ ζεηξά ησλ αγώλσλ δελ είλαη ηπραία, αιιά είλαη 

σο εμήο : 

α) Για όμιλο ηεζζάρων ομάδων (έζηω ο Β΄) 

1ε αγσληζηηθή :   Β1 – Β4  (SL2-SL25)  θαη Β2 – Β3  (SL10-SL18) 

2ε αγσληζηηθή :   Β1 – Β3  (SL2-SL18)  θαη Β2 – Β4  (SL10-SL25) 

3ε αγσληζηηθή :   Β1 – Β2  (SL2-SL10)  θαη Β3 – Β4  (SL18-SL18) 

β) Για όμιλο ηριών ομάδων (έζηω ο Γ΄) 

1ε αγσληζηηθή :   Γ1 ξεπό  (SL3 ξεπό)  θαη Γ2 – Γ3  (SL11-SL19) 

2ε αγσληζηηθή :   Γ2 ξεπό  (SL11 ξεπό) θαη Γ1 – Γ3  (SL3-SL19) 

3ε αγσληζηηθή :   Γ3 ξεπό  (SL19 ξεπό) θαη Γ1 – Γ2  (SL3-SL11) 

 

Βήμα 5ο : Σε θάζε όκηιν playoff δεκηνπξγείηαη αλεμάξηεηε βαζκνινγία θαη πξνθύπηεη 

πξώηνο, δεύηεξνο, ηξίηνο θαη, αλ ππάξρεη, ηέηαξηνο. 

Σηνλ Α΄ όκηιν ππάξρεη ν Α1 (έζησ ν SL1), o A2 (έζησ ν SL17) θαη ν Α3 (έζησ ν SL9) 

Σηνλ Β΄ όκηιν ππάξρεη ν Β1 (έζησ ν SL2), o Β2 (έζησ ν SL10), ν Β3 (έζησ ν SL18) θαη 

ν B4 (έζησ ν SL25) 

Σηνλ Γ΄ όκηιν ππάξρεη ν Γ1 (έζησ ν SL11), o Γ2 (έζησ ν SL19) θαη ν Γ3 (έζησ ν SL3) 

Σηνλ Γ΄ όκηιν ππάξρεη ν Γ1 (έζησ ν SL4), o Γ2 (έζησ ν SL12) θαη ν Γ3 (έζησ ν SL20) 

Σηνλ Δ΄ όκηιν ππάξρεη ν Δ1 (έζησ ν SL13), o Δ2 (έζησ ν SL5), ν Δ3 (έζησ ν SL21) θαη 

ν Δ4 (έζησ ν SL26) 

Σηνλ ΣΤ΄ όκηιν ππάξρεη ν ΣΤ1 (έζησ ν SL6), o ΣΤ2 (έζησ ν SL14), ν ΣΤ3 (έζησ ν 

SL22) θαη ν ΣΤ4 (έζησ ν SL27) 



Σηνλ Ε΄ όκηιν ππάξρεη ν Ε1 (έζησ ν SL15), o Ε2 (έζησ ν SL7) θαη ν Ε3 (έζησ ν SL23) 

Τέινο, ζηνλ Ζ΄ όκηιν ππάξρεη ν Ζ1 (έζησ ν SL8), o Ζ2 (έζησ ν SL16), ν Ζ3 (έζησ ν 

SL24) θαη ν Ζ4 (έζησ ν SL28). 

 

Βήμα 6ο : Θαζνξίδνληαη ηα δεπγάξηα ησλ πξνεκηηειηθώλ αγώλσλ θάζε ηξνπαίνπ, ρσξίο 

δπλαηόηεηα πιένλ «κεηάβαζεο» από ην έλα ηξόπαην ζην άιιν. Οη πξώηνη θάζε νκίινπ 

playoff (Α΄-Ζ΄) ζα αγσληζηνύλ ζηα πξνεκηηειηθά γηα ην πξσηάζιεκα, νη δεύηεξνη γηα 

ηα πξνεκηηειηθά ηνπ Consolation Cup, νη ηξίηνη γηα ηα πξνεκηηειηθά ηνπ ΣΑΘΑ Spirit Cup 

ελώ νη ηέηαξηνη απνθιείνληαη από ηε ζπλέρεηα ησλ playoff, έρνληαο παίμεη ηξία παηρλίδηα 

playoff ήδε. Γηα όζνπο νκίινπο playoff έρνπλ ηξεηο νκάδεο, ην ηξίην παηρλίδη θάζε 

νκάδαο ζηε θάζε ησλ playoff ζα είλαη πξνεκηηειηθόο. Σηελ πεξίπησζε πνπ όκηινο 

playoff έρεη πέληε νκάδεο (αλ ε δηνξγάλσζε έρεη παξαπάλσ από 32 νκάδεο), ζε 

θάπνηνλ (ή θάπνηνπο) όκηιν(πο) ζα αληηζηνηρνύλ πέληε νκάδεο, ε ηειηθή βαζκνινγία ζα 

ιακβάλεη ππόςε ηεο (θαη ηα ζηαηηζηηθά) κόλν ηα παηρλίδηα κεηαμύ ησλ ηεζζάξσλ 

πξώησλ νκάδσλ. Ο νξηζκόο ησλ δεπγαξηώλ ζηα πξνεκηηειηθά ζα γίλεη θαη ζηα ηξία 

ηξόπαηα κε ην ζύζηεκα πνπ ήδε ηζρύεη ζηα playoff (1νο-8νο, 2νο-7νο, 3νο-6νο θαη 4νο-5νο) 

βάζεη ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο ησλ νκάδσλ ζηηο δύν πξώηεο θάζεηο (θαλνληθή πεξίνδνο). 

Σηα playoff πξνθξίλνληαη νη : SL1, SL2, SL11, SL4, SL13, SL6, SL15 & SL8 θαη παίδνπλ 

ζηα πξνεκηηειηθά SL1 – SL15, SL2 – SL13, SL4 – SL11 θαη  SL6 – SL8. Έζησ νη ληθεηέο 

(κε παξάηαζε θαη penalty ζε πεξίπησζε ηζνπαιίαο σο ν Θαλνληζκόο νξίδεη) όηη είλαη νη 

SL1, SL2, SL11 θαη SL6. 

Σην Consolation Cup πξνθξίλνληαη νη : SL17, SL10, SL19, SL12, SL5, SL14, SL7 & SL16 

θαη παίδνπλ ζηα πξνεκηηειηθά SL5 – SL19, SL7 – SL17, SL10 – SL16 θαη  SL12 – SL14. 

Έζησ νη ληθεηέο (κε παξάηαζε θαη penalty ζε πεξίπησζε ηζνπαιίαο σο ν Θαλνληζκόο 

νξίδεη) όηη είλαη νη SL5, SL7, SL16 θαη SL14. 

Σην ΣΑΘΑ Spirit Cup πξνθξίλνληαη νη : SL9, SL18, SL3, SL20, SL21, SL22, SL23 & SL24 

θαη παίδνπλ ζηα πξνεκηηειηθά SL3 – SL24, SL9 – SL23, SL18 – SL22 θαη  SL20 – SL21. 

Έζησ νη ληθεηέο (κε παξάηαζε θαη penalty ζε πεξίπησζε ηζνπαιίαο σο ν Θαλνληζκόο 

νξίδεη) όηη είλαη νη SL24, SL9, SL18 θαη SL21. 

Απνθιείνληαη από ηε ζπλέρεηα ηεο θάζεο ησλ playoff νη SL25, SL26, SL27 & SL28 σο 

ηέηαξηνη νκίισλ. 

 



Βήμα 7ο : Οη ληθεηέο ηεο πξνεκηηειηθήο θάζεο θαη ζηα ηξία ηξόπαηα αγσλίδνληαη ζηα 

εκηηειηθά ζε απινύο αγώλεο λνθ-άνπη όπσο θαη ζην παιηό ζύζηεκα. Δδώ δελ ππάξρεη 

πεξίπησζε λα έρνπλ μαλαπαίμεη νη νκάδεο κεηαμύ ηνπο ζε πξνεγνύκελε θάζε ησλ 

playoff νπόηε δελ έρεη εθαξκνγή ην θξηηήξην αιιαγήο ζεηξάο. Ο νξηζκόο ησλ δεπγαξηώλ 

ζηα εκηηειηθά ζα γίλεη θαη ζηα ηξία ηξόπαηα κε ην ζύζηεκα πνπ ήδε ηζρύεη ζηα playoff 

(1νο-4νο, 2νο-3νο) βάζεη ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο ησλ νκάδσλ ζηηο δύν πξώηεο θάζεηο 

(θαλνληθή πεξίνδνο). 

Σηα playoff παίδνπλ SL1 – SL11 & SL2 – SL6. 

Σην Consolation Cup παίδνπλ SL5 – SL14 & SL7 - SL16 

Σην ΣΑΘΑ Spirit Cup παίδνπλ SL9 - SL24, & SL18 - SL21. 

 

Βήμα 8ο : Οη ληθεηέο ηεο εκηηειηθήο θάζεο αγσλίδνληαη ζηνπο ηειηθνύο ησλ ηξηώλ 

ηξνπαίσλ, ελώ πξνβιέπεηαη θαη κηθξόο ηειηθόο γηα ηνπο εηηεκέλνπο ηεο εκηηειηθήο 

θάζεο κόλν ζηα playoff. 

 

  Θαιή ζπλέρεηα θαη θαιή επηηπρία ζε όιεο ηηο νκάδεο. 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο ΣΑΘΑ LIGA 

Μηράιεο Ησαθεηκίδεο ‘88 


