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4η Αγωνιστική: 17-18.04.2021
ΑΕΚ - Αστέρας
Παναθηναϊκός - Άρης
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

5η Αγωνιστική: 21-22.04.2021
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
Άρης - ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός - Αστέρας

6η Αγωνιστική: 24-25.04.2021
Παναθηναϊκός - Αστέρας
Άρης - Ολυμπιακός
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

7η Αγωνιστική: 04-06.05.2021
Ολυμπιακός - ΑΕΚ
Αστέρας - Άρης
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

8η Αγωνιστική: 08-09.05.2021
ΑΕΚ - Άρης
ΠΑΟΚ - Αστέρας
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

9η Αγωνιστική: 12.05.2021
Αστέρας - ΑΕΚ
Άρης - Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

10η Αγωνιστική: 16.05.2021
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
ΠΑΟΚ - Άρης
Αστέρας - Ολυμπιακός

Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Από τις 10 αγωνιστικές μεταξύ των πρώτων έξι 
ομάδων της βαθμολογίας θα αναδειχθεί ο πρω-
ταθλητής, με τον Ολυμπιακό να έχει αποκτήσει 
σαφές προβάδισμα όντας 16 βαθμούς μπροστά 
από τον δεύτερο Άρη, ενώ ο δεύτερος, ο τρίτος 
και ο τέταρτος της βαθμολογίας θα πάρουν ευ-
ρωπαϊκό εισιτήριο για τη διοργάνωση του Europa 
Conference League. Βέβαια αν ο ΠΑΣ Γιάννινα ή 
κάποια ομάδα που μείνει εκτός πρώτης τετράδας 
φτάσει στην κατάκτηση του Κυπέλλου, τότε τα 
ευρωπαϊκά εισιτήρια θα πάνε μόνο στον δεύτερο 
και στον τρίτο της βαθμολογίας των playoffs.

Π
ραγματοποιήθηκε το απόγευμα 
της Δευτέρας (15/3) η κλήρωση 
των playoffs της Super League 
Interwetten με τη συμμετοχή των 

έξι πρώτων ομάδων της κανονικής περι-
όδου και συγκεκριμένα των Ολυμπιακού, 
Άρη, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και 
Αστέρα.
Μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης που 
έγινε μέσα από την τηλεδιάσκεψη της πα-
ραγόντων της Super League προέκυψαν 
οι εξής δέκα αγωνιστικές. Με την πρώτη 
να είναι προγραμματισμένη για το Σαββα-
τοκύριακο 20-21/3.
Αυτή έβγαλε ματς ανάμεσα στους δύο 
πρωτοπόρους Ολυμπιακό - Άρη στο «Γ. 
Καραϊσκάκης» αφού οι ερυθρόλευκοι ζή-
τησαν και πήραν κλειδάριθμο για να παί-
ξουν εντός έδρας λόγω του αγώνα με την 
Άρσεναλ στο Λονδίνο την Πέμπτη.
Από εκεί και πέρα στην πρώτη αγωνιστι-
κή ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ και 
ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον Αστέρα 
στην Τρίπολη.

1η Αγωνιστική: 20-21.03.2021
Αστέρας - Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός - Άρης
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

2η Αγωνιστική: 03-04.04.2021
ΑΕΚ - Ολυμπιακός
Άρης - Αστέρας
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

3η Αγωνιστική: 10-11.04.2021
Άρης - ΑΕΚ
Αστέρας - ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Από τις 10 
αγωνιστικές 
μεταξύ των 
πρώτων έξι 
ομάδων της 
βαθμολογίας 
θα αναδειχθεί 
ο πρωταθλη-
τής, με τον 
Ολυμπιακό να 
έχει αποκτήσει 
σαφές προβά-
δισμα όντας 16 
βαθμούς μπρο-
στά από τον 
δεύτερο Άρη

Ντέρμπι ανάμεσα στους δύο πρωτοπόρους Ολυμπιακό - Άρη έβγαλε η κλήρωση 
των playoffs την πρώτη αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ και ο Πα-
ναθηναϊκός θα αγωνιστεί με τον Αστέρα στην Τρίπολη. 

Η κλήρωση των playoffs

Μ
ετά την ηλεκτρονική κλή-
ρωση για τα πλέι οφ της 
Super League, πραγματο-
ποιήθηκε και αυτή για τα 

πλέι άουτ του πρωταθλήματος, από 
τα οποία ο ουραγός υποβιβάζεται, 
ενώ η ομάδα που θα καταταγεί προ-
τελευταία θα διεκδικήσει την παρα-
μονή του στα «μεγάλα σαλόνια» μέσω 
μπαράζ με τον δεύτερο της Super 
League 2. Ένα σημαντικό παιχνίδι 
για τη «μάχη» της παραμονής «έβγα-
λε» στην πρεμιέρα των πλέι οφ η 
κλήρωση, καθώς ο Παναιτωλικός θα 
υποδεχθεί τη Λαμία. Στα υπόλοιπα 
παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής, ο 
ΠΑΣ θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμη-

το στα Γιάννενα, ο Απόλλων Σμύρ-
νης φιλοξενεί την ΑΕΛ, ενώ ο Βόλος 
υποδέχεται τον ΟΦΗ.
Στο μεταξύ, η ΑΕΛ, η οποία ξεκινάει 
από την τελευταία θέση της βαθμο-
λογίας στα πλέι άουτ, θα υποδεχθεί 
στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής τον 
προτελευταίο οΦΗ.

Το πρόγραμμα των πλέι άουτ της 
Super League έχει ως εξής:

1η αγωνιστική
ΠΑΣ Γιάννινα-Ατρόμητος
Απόλλων Σμύρνης-ΑΕΛ
Βόλος-ΟΦΗ
Παναιτωλικός-Λαμία

2η αγωνιστική
ΟΦΗ-ΠΑΣ Γιάννινα
ΑΕΛ-Παναιτωλικός
Ατρόμητος-Απόλλων Σμύρνης
Λαμία-Βόλος

3η αγωνιστική
ΠΑΣ Γιάννινα-Λαμία
Απόλλων Σμύρνης-ΟΦΗ
Ατρόμητος-ΑΕΛ
Βόλος-Παναιτωλικός

4η αγωνιστική
ΟΦΗ-Ατρόμητος
Βόλος-ΠΑΣ Γιάννινα
Παναιτωλικός-Απόλλων Σμύρνης
Λαμία-ΑΕΛ

5η αγωνιστική
ΠΑΣ Γιάννινα-Παναιτωλικός
ΑΕΛ-ΟΦΗ
Απόλλων Σμύρνης-Βόλος
Ατρόμητος-Λαμία

6η αγωνιστική
ΠΑΣ Γιάννινα-Απόλλων Σμύρνης
Βόλος-ΑΕΛ
Παναιτωλικός-Ατρόμητος
Λαμία-ΟΦΗ

7η αγωνιστική
ΟΦΗ-Παναιτωλικός
ΑΕΛ-ΠΑΣ Γιάννινα
Απόλλων Σμύρνης-Λαμία
Ατρόμητος-Βόλος

Παναιτωλικός-Λαμία στην πρεμιέρα των πλέι άουτ


