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Κύριοι, 

Μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος 

Υδατοσφαίρισης της Α1 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών  «2020», σας γνωρίζουμε 

τους αγώνες της  Α’ Φάσης  των  PLAY  OFF που  θα διεξαχθούν  ως εξής:   
 

PLAY  OFFS 
 

Συμμετέχουν οι έξι (6) πρώτες ομάδες της τελικής βαθμολογίας της κανονικής περιόδου 

του Πρωταθλήματος  Α1  Εθνικής κατηγορίας Ανδρών  «2020». 

 

Τα  PLAY  OFFS  περιλαμβάνουν τρεις (3) φάσεις: 

Α’  Φάση 21/04,  23/04,  25/04/2021) 
 

Στην  Α’ Φάση των  PLAY  OFFS  συμμετέχουν:  ο  3ος   ,ο  4ος, ο  5ος   και ο  6ος  του 

Πρωταθλήματος  Α1  Εθνικής κατηγορίας Ανδρών  «2020»  της κανονικής περιόδου. 

 

Συναντώνται τα ζευγάρια: 
3ος  – 6ος  (F1  αγώνας) 

4ος  – 5ος  (F2  αγώνας) 

 

Στις 2 νίκες έως 3 αγώνες. 

   Ο πρώτος αγώνας διεξάγεται στην έδρα του ανωτέρου βαθμολογικά με βάση την 

κατάταξη της κανονικής περιόδου. Ο δεύτερος αγώνας διεξάγεται στην έδρα του 

κατωτέρου βαθμολογικά με βάση την κατάταξη της κανονικής περιόδου. Ο τρίτος 

αγώνας (εφόσον χρειαστεί) διεξάγεται στην έδρα του ανώτερου βαθμολογικά με 

βάση την κατάταξη της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος  Α1  Εθνικής 

κατηγορίας Ανδρών  «2021». 

   Σε περίπτωση ισοπαλίας, θα ακολουθήσει η διαδικασία των πέναλτι, όπως αυτή 

ορίζεται από την  Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης  «2020». 

 

B’  Φάση (05/05,  07/05, 09/05/2021) 

Συναντώνται τα ζευγάρια: 

Ο νικητής του F1 με τον 2ο της κανονικής περιόδου (Α1 αγώνας) 

Ο νικητής του F2 με τον 1ο της κανονικής περιόδου  (Α2 αγώνας) 

 

 Στις 2 νίκες έως 3 αγώνες. 

   Ο πρώτος αγώνας διεξάγεται στην έδρα του ανωτέρου βαθμολογικά με βάση την 

κατάταξη της κανονικής περιόδου. Ο δεύτερος αγώνας διεξάγεται στην έδρα του 

κατωτέρου βαθμολογικά με βάση την κατάταξη της κανονικής περιόδου. Ο τρίτος 

αγώνας (εφόσον χρειαστεί) διεξάγεται στην έδρα του ανώτερου βαθμολογικά με 

βάση την κατάταξη της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος  Α1  Εθνικής 

κατηγορίας Ανδρών  «2021». 

   Σε περίπτωση ισοπαλίας, θα ακολουθήσει η διαδικασία των πέναλτι, όπως αυτή 

ορίζεται από την  Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης  «2020». 

 



Συναντάται το ζευγάρι: 

Ο ηττημένος του F1 με τον ηττημένο του  F2 (Α3 αγώνας) 

 Στη 1 νίκη ,1 αγώνας. 

   Ο αγώνας διεξάγεται στην έδρα του ανωτέρου βαθμολογικά με βάση την 

κατάταξη της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος  Α1  Εθνικής κατηγορίας 

Ανδρών  «2021». 

   Σε περίπτωση ισοπαλίας, θα ακολουθήσει η διαδικασία των πέναλτι, όπως αυτή 

ορίζεται από την  Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης  «2020». 

 

Γ’  Φάση (11/05,  13/05, 15/05, 17/05,  19/05/2021) 

 

Συναντώνται τα ζευγάρια: 

Ο νικητής του Α1 με τον νικητή του Α2 που μας δίνουν την 1η και 2η θέση. (F3 αγώνας) 

 Στις 3 νίκες έως 5 αγώνες. 

 Ο 1ος αγώνας διεξάγεται στην έδρα του ανώτερου βαθμολογικά, κατά την διάρκεια 

της κανονικής περιόδου. Ο 2ος αγώνας, στην έδρα του κατώτερου βαθμολογικά. Ο 

3ος αγώνας στην έδρα του ανώτερου βαθμολογικά. Ο 4ος αγώνας, στην έδρα του 

κατώτερου βαθμολογικά. Ο 5ος αγώνας στην έδρα του ανώτερου βαθμολογικά. 

 Σε περίπτωση ισοπαλίας, θα ακολουθήσει η διαδικασία των πέναλτι, όπως αυτή 

ορίζεται από την  Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης  «2020». 
 

Ο ηττημένος του Α1  με τον ηττημένο του Α2 που μας δίνουν την 3η και 4η θέση. (F4 

αγώνας) 

Στις 2 νίκες έως 3 αγώνες. 

Τα μεταξύ των ομάδων αποτελέσματα κατά την κανονική περίοδο δεν λαμβάνονται 

υπόψη. 

 Ο 1ος αγώνας διεξάγεται στην έδρα του ανώτερου βαθμολογικά με βάση την 

κατάταξη της κανονικής περιόδου. Ο 2ος αγώνας στην έδρα του κατώτερου 

βαθμολογικά και ενδεχομένως ο 3ος αγώνας στην έδρα του ανώτερου βαθμολογικά 

με βάση την κατάταξη της κανονικής περιόδου.  

 Σε περίπτωση ισοπαλίας, θα ακολουθήσει η διαδικασία των πέναλτι, όπως αυτή 

ορίζεται από την  Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης  «2020». 

 
1η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΕΤΑΡΤΗ  21/04/2021 

ΚΟΛ/ΡΙΟ  ΩΡΑ      ΟΜΑΔΕΣ 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  13:00  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.  ΠΑΟΚ   

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  20:00  ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ   

 
2η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  23/04/2021 

ΚΟΛ/ΡΙΟ  ΩΡΑ      ΟΜΑΔΕΣ 

ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ  16:00  ΠΑΟΚ    ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  13:00  ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ   ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

 

3η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ  (ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ) 25/04/2021 

ΚΟΛ/ΡΙΟ  ΩΡΑ      ΟΜΑΔΕΣ 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  15:30  ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.  ΠΑΟΚ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  18:00  ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ  

 

 

 

Ο  Γενικός  Γραμματέας 

 

 

 

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ 


