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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ Α2’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
«2021- 2022»
1. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι παρακάτω σύλλογοι:
ΤΡΙΑΙΝΑ ΒΟΥΛΑΣ
ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΕΚΕΒ ΧΙΟΥ
ΣΚ ΡΟΗ

ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ
ΑΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΟΦ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΦΗ

Η συμμετοχή των ομάδων είναι υποχρεωτική.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Από τα παραπάνω σωματεία θα ανέβουν δύο (2) στην Α1 Ανδρών 2021-2022
και θα συμπληρώσουν τις 16 ομάδες για την περίοδο 2022-2023 δύο (2) σωματεία από την Β’
Ανδρών.

2. ΣΥΣΤΗΜΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Το Πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών «2021-2022» θα διεξαχθεί σε
τρεις (3) Φάσεις, από 10 / 10 / 2021 έως 29 / 05 /2022.
Β’ ΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (20/02/2022 - 10/04/2022)
Στη Β’ φάση οι ομάδες σχηματίζουν 4 GROUP των 4 ομάδων με βάση την κατάταξη των
στους Ομίλους Α και Β κατά την Α’ φάση ως εξής.
 G1: Οι 1οι και 2οι των Ομίλων Α και Β
 G2: Οι 3οι και 4οι των Ομίλων Α και Β
 G3: Οι 5οι και 6οι των Ομίλων Α και Β
 G4: Οι 7οι και 8οι των Ομίλων Α και Β
Στα ΓΚΡΟΥΠ G1,G2,G3 και G4 οι ομάδες αγωνίζονται σε 2 γύρους με σύστημα pool
όπου λαμβάνεται υπόψη η συνολική βαθμολογία των ομάδων στην Α' φάση.
Στο τέλος της Β’ Φάσης οι ομάδες κατατάσσονται σε κάθε ένα από τα Γκρουπ από την 1η
έως και 4η θέση με βάση την συνολική βαθμολογία τους.
-

-

1η αγωνιστική
2η αγωνιστική
3η αγωνιστική
4η αγωνιστική

27/02/22
06/03/22
20/03/22
27/03/22

Κυριακή
Κυριακή
Κυριακή
Κυριακή
1

-

5η αγωνιστική
6η αγωνιστική

03/04/22
10/04/22

Κυριακή
Κυριακή

Γ’ ΦΑΣΗ PLAY-OFF & PLAY-OUT (4/05/2022 - 29/5/2022)
Σε συνέχεια ολοκλήρωσης της κανονικής Περιόδου δηλαδή των Φάσεων Α και Β
ακολουθούν οι φάσεις των Play-off και Play-out. Η Γ’ φάση αποτελείται από τις εξής
επιμέρους φάσεις:
o
o
o
o
-

-

-

Γ1’ Φάση Προκριματικά Play-οff / Play-οut
Γ2’ Φάση Προ-ημιτελικά Play-off και Play-out
Γ3’ Φάση Ημιτελικά Play-off και Play-out και
Γ4’ Φάση Τελικά Play-off

Οι αγώνες για όλες τις φάσεις των Play-offs ή Play-out απαιτούν 2 νίκες σε 3 το πολύ
αγώνες
Στους αγώνες των Play-offs ή Play-out o 1ος αγώνας διεξάγεται στην έδρα του σχετικά
ανώτερου βαθμολογικά, κατά την διάρκεια της κανονικής περιόδου. Ο 2ος αγώνας, στην
έδρα του κατώτερου βαθμολογικά. Ο ενδεχόμενος 3ος αγώνας διεξάγεται στην έδρα του
ανώτερου βαθμολογικά.
Σε περίπτωση ισοπαλίας, θα ακολουθήσει η διαδικασία των πέναλτι, όπως αυτή ορίζεται
από την Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης «2021-2022».
Γ1’ ΦΑΣΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ PLAY-OFF / PLAY-OUT
Διεξάγονται αγώνες κατάταξης μεταξύ των ομάδων του G2 και του G3 ως εξής.
o
o
o
o

4ος G2 – 1ος G3 / αγώνες Π1
1ος G2 – 4ος G3 / αγώνες Π2
2ος G2 – 3ος G3 / αγώνες Π3
3ος G2 – 2ος G3 / αγώνες Π4

-

1ος αγώνας
2ος αγώνας
3ος αγώνας

Γ1’ Play-οff / Play-οut 04/05/22 Τετάρτη
Γ1’ Play-οff / Play-οut 06/05/22 Παρασκευή
Γ1’ Play-οff / Play-οut 08/05/22 Κυριακή

-

Γ2’ ΦΑΣΗ: ΠΡΟ-ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ PLAY-OFF & PLAY-OUT
Με την ολοκλήρωση των αγώνων της προκριματικής Φάσης (Γ1’) οι ομάδες προχωρούν
στην Φάση (Γ’2) ως εξής :

-

A) PLAY-OFF
Οι νικητές της προκριματικής Φάσης (Γ1’) αγωνίζονται με τις Ομάδες του G1 για τις
θέσεις 1η έως 8η στα προημιτελικά των Play-off της Α2 Εθνικής κατηγορίας ως εξής:
o
o
o
o

-

1ος G1 –
4ος G1 –
3ος G1 –
2ος G1 –

Νικητής Π1 / αγώνες Π5
Νικητής Π2 / αγώνες Π6
Νικητής Π3 / αγώνες Π7
Νικητής Π4 / αγώνες Π8

B) PLAY-OUT
Οι ηττημένοι της προκριματικής Φάσης (Γ1’) αγωνίζονται με τις Ομάδες του G4 για τις
θέσεις 9η έως 16η στα προημιτελικά των Play-out της Α2 Εθνικής κατηγορίας ως εξής:
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o
o
o
o
o

Ηττημένος Π1 - 4ος G4
Ηττημένος Π2 - 1ος G4
Ηττημένος Π3 - 2ος G4
Ηττημένος Π4 - 3ος G4

-

1ος αγώνας
2ος αγώνας
3ος αγώνας

/ αγώνες Π13
/ αγώνες Π14
/ αγώνες Π15
/ αγώνες Π16

Γ2’ / Play-οff / Play-οut 11/05/22
Γ2’ / Play-οff / Play-οut 13/05/22
Γ2’ / Play-οff / Play-οut 15/05/22

Τετάρτη
Παρασκευή
Κυριακή

Γ3’ ΦΑΣΗ: ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ PLAY-OFF & ΤΕΛΙΚΑ PLAY-OUT
Με την ολοκλήρωση των αγώνων της προ-ημιτελικής Φάσης (Γ2’) οι ομάδες προχωρούν
ημιτελικά PLAY-ΟFF & PLAY-ΟUT (φάση Γ’3), ως εξής :

-

A) PLAY-OFF
Οι νικητές και ηττημένοι της προ-ημιτελικής Φάσης (Γ2’) των Play-off αγωνίζονται
αντίστοιχα για τις θέσεις 1η έως 4η και 5η έως 8η στα ημιτελικά των Play-off της Α2
Εθνικής κατηγορίας ως εξής:

o
o

Θέσεις 1-4: Νικητής Π5 – Νικητής Π6 / αγώνες Π09
Θέσεις 1-4: Νικητής Π7 - Νικητής Π8 / αγώνες Π10

B) ΤΕΛΙΚΑ PLAY-OUT
-

Οι ηττημένοι της προ-ημιτελικής Φάσης (Γ2’) των Play-out αγωνίζονται αντίστοιχα για
τις θέσεις 13η έως 16η στα ημιτελικά των Play-out της Α2 Εθνικής κατηγορίας ως εξής:

-

o Θέσεις 13-16: Ηττημένος Π13 – Ηττημένος Π14 / αγώνες Π17
o Θέσεις 13-16: Ηττημένος Π15 – Ηττημένος Π16 / αγώνες Π18
-

1ος αγώνας
2ος αγώνας
3ος αγώνας

Γ3’ / Play-off / Play-out 18/05/22
Γ3’ / Play-οff / Play-οut 20/05/22
Γ3’ / Play-οff / Play-οut 22/05/22

Τετάρτη
Παρασκευή
Κυριακή

Οι ηττημένοι σε αγώνες Π17 και Π18 Υποβιβάζονται σε Β’ Εθνική Κατηγορία
Γ4’ ΦΑΣΗ: ΤΕΛΙΚΑ PLAY-OFF
Με την ολοκλήρωση των αγώνων της ημιτελικής Φάσης (Γ3’) ακολουθεί η τελική
φάση των Play-off ως εξής :
o
o

Θέσεις 3-4: Ηττημένος Π09 - Ηττημένος Π10 / αγώνες Π11
Θέσεις 1-2: Νικητής Π10 – Νικητής Π09
/ αγώνες Π12

-

1ος αγώνας
2ος αγώνας
3ος αγώνας

Γ4’ / Play-off 25/05/22 Τετάρτη
Γ4’ / Play-οff 27/05/22 Παρασκευή
Γ4’ / Play-off 29/05/22 Κυριακή

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:
-

Το δικαίωμα εγγραφής των ομάδων στο πρωτάθλημα (entry fee) ανέρχεται στο ποσό των
240€.
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-

Το παράβολο διεξαγωγής αγώνα ανέρχεται στο ποσό των 240€ και καταβάλλεται μόνο
από το εδρούχο σωματείο το οποίο επιβαρύνεται και από την αποζημίωση Ιατρού του
αγώνα.

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
-

Η διάρκεια των αγώνων του Πρωταθλήματος Α2 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών «20212022» θα είναι τέσσερις (4) περίοδοι των οκτώ (8) λεπτών η κάθε μία.

5. ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
-

-

Οι μπάλες που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα σωματεία για τη διεξαγωγή των αγώνων
που προκηρύσσονται επίσημα από την «Κ.Ο.Ε.», είναι υποχρεωτικά συνθετικές.
Το Πρωτάθλημα Α2 Ανδρών διεξάγεται με μπάλες Νο 5.
Σε όλες τις κατηγορίες Εθνικών πρωταθλημάτων και στους αγώνες κυπέλου της
αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 ορίζεται ότι καθίσταται υποχρεωτική η χρησιμοποίηση
της μπάλας της εταιρείας kapk7seven με σήμανση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (LEN).
Για την διαδικασία της προετοιμασίας των αθλητών, το εδρούχο σωματείο οφείλει να
παρέχει 5 μπάλες στο φιλοξενούμενο σωματείο, 30 λεπτά πριν την έναρξη κάθε αγώνα.

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΞΕΝΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
-

-

Σε κάθε αγώνα του Πρωταθλήματος το κάθε σωματείο μπορεί από τους εγγεγραμμένους
στο ρόστερ του, να χρησιμοποιήσει σε κάθε αγωνιστική, μέχρι το πολύ ένα (1) μη Έλληνα
αθλητή, ο οποίος μπορεί να είναι Κοινοτικός ή και μη Κοινοτικός.
Οι μη Έλληνες αθλητές μπορούν να αντικατασταθούν πριν την έναρξη της Β’ Φάσης.

7. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ-ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ-ΙΑΤΡΟΣ-TIME OUT
-

-

-

-

Ισχύουν ότι αναφέρονται στην Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης «2021-2022» με
αριθμό. πρωτ.: 5399
Όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων υδατοσφαίρισης, θα διεξάγονται, σύμφωνα με τους
διεθνείς κανονισμούς διαιτησίας και τις ιδιαιτερότητες των πρωταθλημάτων της Κ.Ο.Ε.
Το κάθε εδρούχο σωματείο, υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα για έκδοση αδείας τέλεσης
αγώνων στην οικεία Περιφέρεια τουλάχιστον επτά (7) εργάσιμες ημέρες, , πριν την
διεξαγωγή των αγώνων. Την άδεια οφείλουν να αποστείλουν στην ΚΟΕ, τουλάχιστον
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του αγώνα.
Η μη έκδοση αδείας τέλεσης αγώνα, από την οικεία Περιφέρεια του εκάστοτε εδρούχου
σωματείου, επιφέρει, την μη διεξαγωγή του αγώνα και τον μηδενισμό του σωματείου που
έχει έδρα, και αφαίρεση ενός βαθμού.
Επίσης οφείλουν να επιδεικνύουν στον Αλυτάρχη την άδεια τέλεσης αγώνα, πριν την
έναρξη αυτού, διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται η διεξαγωγή του αγώνα και το εδρούχο
σωματείο, θα μηδενίζεται.
Για τις κύριες και αναπληρωματικές έδρες, ισχύουν ότι αναφέρονται στο Αρ. 8 παρ. 1.1 και
1.2 της Γενικής Προκήρυξης Υδατοσφαίρισης 2021-2022.
Οι Αλυτάρχες οφείλουν πριν την έναρξη κάθε αγώνα να ελέγχουν την κατάσταση των
δηλουμένων αθλητών, να είναι σύμφωνη με την δήλωση των 25 αθλητών που δηλώθηκαν
στην Κ.Ο.Ε. και την δήλωση στη Β’ Φάση του Πρωταθλήματος Α2 Κατηγορίας Ανδρών,
σε περίπτωση αλλαγής ξένου παίκτη.
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7. ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ
-

Η Κ.Ο.Ε. έχει δικαίωμα αλλαγής ωραρίου, σε περίπτωση ανωτέρας βίας.
Εάν υπάρξουν αλλαγές των δρομολογίων των Αεροπορικών Εταιρειών.
Εφόσον υπάρχει απευθείας Τηλεοπτική μετάδοση Πανελλαδικής Εμβέλειας.
Στην περίπτωση συμμετοχής σωματείου σε επίσημες ευρωπαϊκές διοργανώσεις

9. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΟΕ
-

-

Καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων όπως και στις προπονήσεις των ομάδων, ισχύουν
τα ειδικά πρωτόκολλα όπως αυτά ανακοινώνονται από την Ειδική Υγειονομική
Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Οδηγίες για ομαδικά αθλήματα σε περίπτωση θετικού κρούσματος (Συστάσεις ΕΟΔΥΥγειονομικής Επιτροπής ΓΓΑ για Ομαδικά Αθλήματα) υπάρχουν στον ιστότοπο της
ΓΓΑ (https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports).

10. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ισχύουν τα εξής:
-

-

-

-

-

Για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 υποβιβάζονται δύο (2) ομάδες.
Σε περίπτωση που σωματείο μετά την πάροδο 20 λεπτών δεν προσέλθει σε ορισθέντα
αγώνα, κλείνει το Φ/Α και κατοχυρώνεται ο αγώνας υπέρ του εδρούχου σωματείου, ενώ
μηδενίζεται αφαιρείται ένας βαθμός από το σωματείο που δεν προσήλθε.
Σε περίπτωση που σωματείο αποσυρθεί με έγγραφη δήλωσή του, τότε όλοι οι υπόλοιποι
αγώνες κατοχυρώνονται υπέρ του αντιπάλου, ενώ μηδενίζεται και αφαιρείται ένας βαθμός
για κάθε αγώνα από το συγκεκριμένο σωματείο.
Τα σωματεία υποχρεούνται να διατηρούν τον αγωνιστικό χώρο σε αρίστη κατάσταση
σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς προδιαγραφές. Σε διαφορετική περίπτωση με ευθύνη
των αρχόντων του αγώνα, ο αγώνας δεν θα διεξάγεται , η θα διακόπτεται , και σε περίπτωση
που δεν είναι εφικτή η άμεση αποκατάσταση θα καταλογίζονται στο υπεύθυνο σωματείο
οι δαπάνες επανάληψης του αγώνα .
Στα Πρωταθλήματα και διοργανώσεις αγώνων υδατοσφαίρισης (που είναι υπό την αιγίδα
της Κ.Ο.Ε.), οι διαιτητές, κριτές, τα μέλη της γραμματείας και οι παρατηρητές διαιτησίας,
ορίζονται με απόφαση της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.) της
Κ.Ο.Ε. (άρθρο 44, παραγρ. 4 του Νόμου 2725/ 1999) και όπως αυτός τροποποιήθηκε
από τον Νόμο 3057/2002.
Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην παρούσα Ειδική Προκήρυξη αποφασίζει το Δ.Σ. της
ΚΟΕ.
Η παρούσα δέχεται τροποποιήσεις, εφόσον τούτο αποφασισθεί από το Δ.Σ. ή την
Εκτελεστική επιτροπή της ΚΟΕ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ«2021 - 2022»
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ PLAY-OFF
1ος ΑΓΩΝΑΣ
ΩΡΑ
20:00
20:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΚΟΛ/ΡΙΟ
ΙΛΙΣΙΟ
ΠΕΠΑΝΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΟΛ/ΡΙΟ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ

2ος ΑΓΩΝΑΣ
ΩΡΑ
20:45
21:00

ΚΟΛ/ΡΙΟ
ΙΛΙΣΙΟ
ΠΕΠΑΝΟΣ

3ος ΑΓΩΝΑΣ
ΩΡΑ
16:00
17:30

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛ.
ΤΡΙΑΙΝΑ ΒΟΥΛΑΣ
(ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ) ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ

25/05/2022
ΟΜΑΔΕΣ
ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛ.. (1-2)
ΤΡΙΑΙΝΑ ΒΟΥΛΑΣ (3-4)
27/05/2022
ΟΜΑΔΕΣ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ (1-2)
ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ
(3-4)
29 /05/2022
ΟΜΑΔΕΣ
ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛ.. (1-2)
ΤΡΙΑΙΝΑ ΒΟΥΛΑΣ (3-4)
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