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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019
Το Δ.Σ της Ε.Π.Σ. Κέρκυρας, αφού έλαβε υπόψη:
α) Το καταστατικό της Ένωσης,
β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π ερασιτεχνών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
γ) Τις διατάξεις των κανονισμών της Ε.Π.Ο,
δ) Τις διατάξεις των κανόνων - κανονισμών παιχνιδιού που ισχύουν,
ε) Την απόφασή του για συμπλήρωση της προκήρυξης στις 21.8.2018.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΥ
 Προβιβάζεται απευθείας στην Α’ κατηγορία ο πρωταθλητής της κανονικής περιόδου.
 Προβιβάζονται ακόμη 1 ή 2 σωματεία (ανάλογα με την άνοδο σωματείου στη Γ’
Εθνική κατηγορία) με την εξής διαδικασία:
Τα σωματεία που καταλαμβάνουν τις θέσεις 2-5 σχηματίζουν ζευγάρια ως εξής:
 Το σωματείο που θα τερματίσει στην 2η θέση με το σωματείο που θα καταλάβει την
5η θέση.
 Το σωματείο που θα τερματίσει στην 3η θέση με το σωματείο που θα καταλάβει την
4η θέση.
Θα διεξαχθεί ένας αγώνας στην έδρα του Σωματείου που κατέλαβε ψηλότερη θέση στην
βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου (που τερμάτισε στην 2η και 3η θέση
αντίστοιχα).
Αν κερδίσει το γηπεδούχο σωματείο με οποιοδήποτε σκορ (χωρίς παράταση και πέναλτυς),
ολοκληρώνεται η φάση αυτή. Αν κερδίσει το φιλοξενούμενο σωματείο ή ο αγώνας λήξει
ισόπαλος τότε θα διεξαχθεί και δεύτερος αγώνας (χωρίς παράταση και πέναλτυς) σε
ουδέτερο γήπεδο το οποίο θα ορισθεί με κλήρωση, ανάμεσα από δύο γήπεδα που θα επιλέξει
η αρμόδια επιτροπή, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των σωματείων στον ορισμό του. Στην
περίπτωση αυτή νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που συγκέντρωσε συνολικά μεγαλύτερη
βαθμολογία στους 2 αγώνες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας (δηλ. αν λήξουν και τα δύο παιχνίδια
ισόπαλα ή κερδίσουν από έναν αγώνα τα σωματεία) νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που
κατέλαβε ψηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου.
Αν η βαθμολογική διαφορά μεταξύ των σωματείων είναι μεγαλύτερη από έξι (6) βαθμούς
(δηλ. 7,8,9 κ.λπ) τότε οι αγώνες (ή ο αγώνας) αυτοί δε θα διεξάγονται και θα προβιβάζονται
απευθείας στην Α1 κατηγορία οι ομάδες που τερμάτισαν ψηλότερα στη βαθμολογία της
κανονικής περιόδου.
Οι ηττημένοι αυτής της φάσης (με ή χωρίς αγώνες) παραμένουν στη Β κατηγορία, ενώ οι
νικητές αυτής της φάσης προβιβάζονται στην Α’ κατηγορία (με την προϋπόθεση ότι ο
πρωταθλητής της Α1 κατηγορίας ανέρχεται στη Γ’ εθνική κατηγορία).
Οι δύο νικητές της προηγούμενης φάσης αγωνίζονται, ως εξής:
Το σωματείο που τερμάτισε στην ψηλότερη θέση με το σωματείο που κατέλαβε τη
χαμηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου. Θα διεξαχθεί ένας
αγώνας στην έδρα του Σωματείου που κατέλαβε ψηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη

της κανονικής περιόδου. Αν κερδίσει το γηπεδούχο σωματείο με οποιοδήποτε σκορ (χωρίς
παράταση και πέναλτυς), ολοκληρώνεται η φάση αυτή. Αν κερδίσει το φιλοξενούμενο
σωματείο ή ο αγώνας λήξει ισόπαλος τότε θα διεξαχθεί και δεύτερος αγώνας (χωρίς
παράταση και πέναλτυς) σε ουδέτερο γήπεδο, το οποίο θα ορισθεί με κλήρωση, ανάμεσα από
δύο γήπεδα που θα επιλέξει η αρμόδια επιτροπή, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των
σωματείων στον ορισμό του. Στην περίπτωση αυτή νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που
συγκέντρωσε συνολικά μεγαλύτερη βαθμολογία στους 2 αγώνες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας
(δηλ. αν λήξουν και τα δύο παιχνίδια ισόπαλα ή κερδίσουν από έναν αγώνα τα σωματεία)
νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που κατέλαβε ψηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη
της κανονικής περιόδου.
Ο νικητής αυτών των αγώνων ανέρχεται σε κάθε περίπτωση στην Α’ κατηγορία, ενώ ο
ηττημένος προβιβάζεται στην Α’ κατηγορία μόνο αν ανέλθει ο πρωταθλητής στην Γ’ Εθνική
κατηγορία.
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