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ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. 4352/Ε
Αθήνα

`

18.09.2019

Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης
Αγωνιστικής Περιόδου 2019-20

Το Διοικητικό Συμβούλιο της "ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
η
ΕΛΛΑΔΑΣ" στην 41 / 06.09.2019 συνεδρίασή του, μετά από έγκριση
της εκτελεστικής επιτροπής, προκηρύσσει τις επίσημες διοργανώσεις
του αθλήματος της Υδατοσφαίρισης για την αγωνιστική περίοδο
2019-2020, στις οποίες περιλαμβάνονται οι αγώνες των
Πρωταθλημάτων όλων των Κατηγοριών, της διοργάνωσης του
Κυπέλλου Ελλάδος και των διάφορων Τουρνουά Σωματείων, που
εγκρίνονται από την "Κ.Ο.Ε." σύμφωνα με τα παρακάτω.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Γενικές Διατάξεις.
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άρθρο 1
Δηλώσεις Συμμετοχής.
Οι δηλώσεις συμμετοχής για όλα τα Πρωταθλήματα ΑνδρώνΓυναικών πρέπει να υποβάλλονται γραπτά προς την «Κ.Ο.Ε.»,
όπως
αναφέρεται
στο
συνημμένο
συνοπτικό
πίνακα
Πρωταθλημάτων Δηλώσεων Συμμετοχής.
Οι δηλώσεις αυτές θεωρούνται ότι αποτελούν συμβάσεις
προσχωρήσεως στην παρούσα Γενική Προκήρυξη εκ μέρους του
υποβάλλοντος την Δήλωση Σωματείου. Αυτό σημαίνει ότι με την
προαναφερθείσα προσχώρηση, τα σωματεία αποδέχονται πλήρως
και ανεπιφυλάκτως τους προτεινόμενους όρους και τις
προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους, αλλά και το περιεχόμενο των
εν συνεχεία εκδιδομένων Ειδικών Προκηρύξεων κάθε διοργάνωσης,
που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Γενικής)
Προκήρυξης.
Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα πριν την έναρξη της
αγωνιστικής περιόδου να δηλώσουν εγγράφως ότι έχουν λάβει
την ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΑ ΣΤΟ
ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ συνυποβάλλοντας αντίγραφό
της Εάν έχουν υποβάλει αίτηση με τα σχετικά έγγραφα στη ΓΓΑ,
πρέπει να υποβάλλεται αντίγραφο της σχετικής αίτησης..
Αμέσως την περαίωση
την περαίωση των απαραίτητων
διαδικασιών από τη ΓΓΑ. Είναι υποχρεωτική η κατάθεση της
σχετικής αδείας.

άρθρο 2
Κανονισμοί.
1.

Όλες οι επίσημες ή μη Διοργανώσεις (Πρωταθλήματα – Φιλικές
συναντήσεις κ.λ.π.) διεξάγονται σύμφωνα :


με την κείμενη Αθλητική Νομοθεσία
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με τους Διεθνείς Κανονισμούς Υδατοσφαίρισης της FΙΝΑ και
της LEN



τους Κανονισμούς της «Κ.Ο.Ε.» και τις ιδιαιτερότητες των
Ελληνικών Πρωταθλημάτων

2.

Οι αγώνες όλων των Πρωταθλημάτων των Κατηγοριών Ανδρών
και Γυναικών και του Κυπέλλου Ελλάδος Ανδρών, θα έχουν
χρονική διάρκεια τεσσάρων (4) περιόδων, οκτώ (8) λεπτών της
καθεμίας, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις ειδικές
προκηρύξεις.

3.

Η χρονική διάρκεια των διακοπών μεταξύ των πιο πάνω
τεσσάρων οκταλέπτων, κατανέμεται ως εξής:
Χρονικό διάστημα τριών (3) λεπτών μεταξύ πρώτου και
δεύτερου ημιχρόνου (2ου προς 3ου οκτάλεπτου) και χρονικό
διάστημα δύο (2) λεπτών μεταξύ των άλλων οκταλέπτων (1ου
προς 2ο και 3ου προς 4ο).
Κάθε ασάφεια ή αμφιβολία λύεται με απόφαση της «Κ.Ο.Ε.».

άρθρο 3
Δελτία Υδατοσφαιριστών.
1.

Μόνο οι αθλητές που έχουν επίσημα δελτία αθλητικής
ιδιότητας καθώς επίσης υγείας και διαπίστευσης, τα οποία
έχουν εκδοθεί νόμιμα από την «Κ.Ο.Ε..», συμμετέχουν στους
προκηρυσσόμενους με την παρούσα αγώνες.
Πριν την έναρξη του αγώνα, τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να
προσκομίζουν για έλεγχο στον Αλυτάρχη του αγώνα τα δελτία
αθλητικής ιδιότητας της «Κ.Ο.Ε.», καθώς και τα νόμιμα
θεωρημένα δελτία υγείας των υδατοσφαιριστών.

3.1 Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στον
αγώνα. Η πιστοποίηση αυτή γίνεται στα δελτία υγείας που
εκδίδει η «Κ.Ο.Ε.», τα οποία θεωρούνται για τον καθένα αθλητή
από Νομαρχιακό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή Αγροτικό
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Ιατρείο ή Υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από ιατρούς που
έχουν οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον
αυτή αποδεικνύεται και εγγράφως. Τα δελτία υγείας ισχύουν για
ένα (1) έτος από τη θεώρησή τους (άρθρο 33 παρ.9 εδαφ. α! Ν.
2725/1999).
3.2 Για την συμμετοχή των υδατοσφαιριστών - τριών στα
Πρωταθλήματα
ανδρών-και γυναικών τα σωματεία
υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε αγωνιστική περίοδο σε
επίσημο έγγραφό τους ,νόμιμα υπογεγραμμένη δήλωση
(πίνακα) των αθλητών - τριών σύμφωνα με τα
περιγραφόμενα στην ειδική προκήρυξη .Στους δηλούμενους
υδατοσφαιριστές - τριες συμπεριλαμβάνονται τόσο ο (η)
αλλοδαπός αθλητής – τρια, όσο και οι Κοινοτικοί (αθλητές), που
εντάσσει στην δύναμή του το κάθε σωματείο.
Αλλοδαπός αθλητής-τρια επιτρέπεται μόνο στην Α1 Εθνική
κατηγορία ανδρών και Α κατηγορία γυναικών.
Οι δηλώσεις (πίνακες) συμμετοχής των υδατοσφαιριστών –
τριών για την αγωνιστική περίοδο 2019 - 2020 πρέπει να
υποβληθούν στην «Κ.Ο.Ε.». το αργότερο δέκα (10) ημέρες
προ της έναρξης των αντίστοιχων Πρωταθλημάτων .
Στις δηλώσεις αυτές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα
στοιχεία που αφορούν στον κάθε υδατοσφαιριστή (τρια), όπως
αριθμός δελτίου, η υπηκοότητα κ.ά.
Σε περίπτωση που συμμετάσχει αθλητής η αθλήτρια εκτός
των δηλωθέντων, μπορεί να υποβληθεί ένσταση για κακή
συμμετοχή παίκτη, πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια, και
30 λεπτά μετά το τέλος του αγώνα. Στην περίπτωση αυτή
θα
επιβάλλεται η ποινή ,των προβλεπομένων στην
περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής. ( άρθρο 17 παρ
1,5)
3.

Η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα της κάθε ομάδας, θα γίνεται
μόνο με τα δελτία αθλητικής ιδιότητας και υγείας της «Κ.Ο.Ε.»..
Βεβαιώσεις ιατρών ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν αναπληρώνουν
την έλλειψη του δελτίου υγείας ή του δελτίου αθλητικής ιδιότητας
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της «Κ.Ο.Ε.», με άμεση συνέπεια να μην γίνεται δεκτή η
συμμετοχή του αθλητή, τον οποίο ο Αλυτάρχης υποχρεούται να
αποκλείσει από τον αγώνα, την δε απόφασή του αυτή
γνωστοποιεί έγγραφα προς τον ενδιαφερόμενο Σύλλογο δια του
Φ.Α..
4.

Στην περίπτωση που για την τέλεση αγώνα τα θεωρημένα
δελτία υγείας των υδατοσφαιριστών - τριών κάποιας από τις
διαγωνιζόμενες ομάδες είναι λιγότερα από επτά (7), η ομάδα
αυτή στον συγκεκριμένο αγώνα μηδενίζεται και επιπλέον της
αφαιρούνται δύο (2) βαθμοί.

5.

Η αναγραφή των αθλητών στο Φ.Α. θα μπορεί να γίνεται και με
κατάσταση (λίστα) σε ειδικό έντυπο των διαγωνιζομένων
σωματείων στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στο δελτίο αθλητικής ιδιότητας κάθε αθλητή.
Το έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον 'Έφορο και τον
Αρχηγό της ομάδας οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για όσα
αναγράφονται στην υποβαλλόμενη κατάσταση αθλητών,
προπονητών, παραγόντων και θα σφραγίζεται με την επίσημη
σφραγίδα του Σωματείου. Δελτία Υγείας συρραμμένα ή με
οποιαδήποτε τρόπο συγκολλημένα θεωρούνται άκυρα. Επίσης
οι φωτογραφίες των αθλητών-τριών πρέπει να είναι πρόσφατες.
Ο Αλυτάρχης πριν την έναρξη του αγώνα είναι υπεύθυνος να
ελέγχει εάν ο αριθμός των αθλητών –τριών κ.λ.π που
δηλώνονται στο Φ.Α. είναι ίδιος με τον αναγραφόμενο στην
παραπάνω κατάσταση, καθώς επίσης και την ακρίβεια των
λοιπών στοιχείων.

άρθρο 4
Άρχοντες Αγώνων.
Οι Αλυτάρχες των αγώνων ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της
«Κ.Ο.Ε.» ή της Ε.Π.Α.Υ. εξουσιοδοτημένου Οργάνου της
Ομοσπονδίας, που έχει συσταθεί με σχετική απόφαση του Δ.Σ.
αυτής.
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Οι Διαιτητές, Παρατηρητές Διαιτησίας, Κριτές τερμάτων και τα Μέλη
της Γραμματείας ορίζονται με απόφαση της «Κ.Ε.Δ.» («ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ») της «Κ.Ο.Ε.» (άρθρο 44, παρ.2, ν.
2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Σε περίπτωση μη
προσέλευσης στον αγώνα του ορισθέντα Αλυτάρχη και εφόσον δεν
υπάρχει στο κολυμβητήριο κάποιο Μέλος του Δ.Σ. της «Κ.Ο.Ε.» ή
της ΕΠ.Α.Υ., τότε καθήκοντα Αλυτάρχη εκτελεί ο Παρατηρητής του
αγώνα και στην περίπτωση απουσίας αυτού ο αρχαιότερος από τους
Διαιτητές που έχουν ορισθεί .
Όλες οι αποφάσεις της «Κ.Ε.Δ.» σύμφωνα με τον εγκεκριμένο
Κανονισμό Διαιτησίας της «Κ.Ο.Ε.» είναι οριστικές και δεν
προσβάλλονται ενώπιον άλλου Οργάνου (άρθρο 44 παρ.10, Ν.
2725/1999). Συνεπώς
κατά των αποφάσεων του πιο πάνω Οργάνου της Ομοσπονδίας, για
τον ορισμό Διαιτητών και Παρατηρητών Διαιτησία, δεν επιτρέπεται
κανένα ένδικο μέσο (ένσταση, προσφυγή κλπ) .

άρθρο 5
Ενστάσεις - Πειθαρχικές Κυρώσεις.
1.

Ενστάσεις κακής εφαρμογής των Διεθνών Κανονισμών,
παράβασης του νόμου και της παρούσας Προκήρυξης,
πρέπει να υποβάλλονται γραπτά προς τον Αλυτάρχη του
αγώνα και να είναι υπογεγραμμένες από τον αρμόδιο
'Έφορο ή άλλο πρόσωπο, γραπτά εξουσιοδοτημένο από το
Δ.Σ. του ενιστάμενου σωματείου. Σε περίπτωση τιμωρίας
του Εφόρου, την ένταση υποβάλει ο Προπονητής ή ο
Βοηθός του. Ενστάσεις που αφορούν στην αντικανονική
συμμετοχή παικτών, σε
ακαταλληλότητα
του χώρου
διεξαγωγής (τερμάτων και άλλων διαφόρων περιπτώσεων),
υποβάλλονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του αγώνα. Αν
όμως αφορούν σε γεγονότα που συνέβησαν μετά την
έναρξή του ή κατά τη διάρκεια αυτού, υποβάλλονται μέσα
σε τριάντα λεπτά (30') το αργότερο από τη λήξη του.
Όταν ένα σωματείο προτίθεται να υποβάλλει 'Ένσταση,
σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ο εκπρόσωπός του πρέπει
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να αναφέρει το γεγονός αυτό στον Αλυτάρχη το πολύ μέσα
σε 10' λεπτά μετά την λήξη του αγώνα και πάντως πριν
κλείσει το Φ.Α. Στην συνέχεια, παρέχεται στο σωματείο αυτό
χρονικό περιθώριο μέχρι 20' λεπτά, αφότου κατέστη σαφής η
σχετική πρόθεσή του για την υποβολή της ένστασης,
προκειμένου αυτή να καθαρογραφεί και παραδοθεί στον
Αλυτάρχη για να την συσχετίσει με το Φ.Α.
2.

Οι Ενστάσεις που αφορούν στην κακή εφαρμογή των
Κανονισμών από τους Διαιτητές, τους Κριτές τερμάτων και των
Μελών της Γραμματείας, παραπέμπονται προς κρίση στην
αρμόδια σύμφωνα με το νόμο «Κ.Ε.Δ.» της «Κ.Ο.Ε.», που
επιλαμβάνεται σχετικά. Στην περίπτωση τέτοιας 'Ένστασης
(κακής εφαρμογής Κανονισμών Διαιτησίας), γίνεται σημείωση
από τον Αλυτάρχη στο Φ.Α., υποβάλλεται δε υποχρεωτικά
'Έκθεση εντός 48 ωρών προς την «Κ.Ο.Ε.» .από τους Διαιτητές
του αγώνα και κατά περίπτωση από τους ΓραμματείςΧρονομέτρες.

3.

Για την άσκηση του Πειθαρχικού Ελέγχου (επιβολή ποινών)
στους αγωνιζόμενους σε ομάδες που συμμετέχουν στα
Πρωταθλήματα Γ’ Εθνικής Ανδρών, Δ' Εθνικής Ανδρών, Νέων
Ανδρών, Εφήβων, Παίδων, Νέων Γυναικών, Νεανίδων, Παίδων,
Μίνι Παίδων, Κορασίδων, όπως και στα φυσικά πρόσωπα που
συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με τις ομάδες των
σωματείων που συμμετέχουν στις πιο πάνω διοργανώσεις,
καθώς και των σωματείων εκείνων που λαμβάνουν μέρος σε
φιλικούς αγώνες, αρμόδιο Όργανο είναι το Δ.Σ. της "Κ.Ο.Ε.",
όπως ορίζεται και προβλέπεται σύμφωνα με το Καταστατικό της
και τον Πειθαρχικό της Κανονισμό.

4.

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 119 παρ.1, Ν. 2725/1999,
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για την εκδίκαση των
πειθαρχικών και λοιπών παραβάσεων και την επιβολή ποινών
που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων
και του Πειθαρχικού Κανονισμού της «Κ.Ο.Ε.», για τις
παραβάσεις που έχουν σχέση με την διεξαγωγή των αγώνων
και τα αποτελέσματά τους, καθώς και για την επίλυση γενικά
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των διαφορών του αθλήματος της Υδατοσφαίρισης,
αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο
(Αθλητικός Δικαστής), το οποίο έχει συσταθεί ειδικά, σύμφωνα
με την ίδια - πιο πάνω - διάταξη του νόμου. Το Όργανο αυτό
σύμφωνα με την παρ. 2 του παραπάνω άρθρου έχει
αρμοδιότητες για τους αγώνες των Πρωταθλημάτων της Α1, Α2
και Β' Εθνικής κατηγορίας Ανδρών και Γυναικών και του
Κυπέλλου Ελλάδας.
5.. Οι αποφάσεις του πιο πάνω Πρωτοβάθμιου Δικαιοδοτικού
Οργάνου, προσβάλλονται με Προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ στις
παρακάτω περιπτώσεις, μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών
από την κοινοποίηση ή την με οποιοδήποτε τρόπο
γνωστοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης (άρθρο 121
παρ.2, Ν.2725/99, όπως αυτός ισχύει σήμερα), όταν :
α.

εκδίδονται αποφάσεις επί ενστάσεων κατά του κύρους του
αγώνα.
β. επιβάλλεται σε σωματείο η ποινή τέλεσης αγώνα (ως
γηπεδούχο) κεκλεισμένων των θυρών.

γ.

επιβάλλουν ποινές στέρησης του δικαιώματος εισόδου σε
αγωνιστικούς χώρους στους παράγοντες των ομάδων, για
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δυο (2) μηνών ή ποινές
έκπτωσης από το σωματειακό αξίωμα, για χρονικό διάστημα
επίσης μεγαλύτερο των δυο (2) μηνών.

δ.

επιβάλλουν ποινές αποκλεισμού σε αθλητές πάνω από δυο (2)
αγωνιστικές ημέρες και σε προπονητές ή άλλα πρόσωπα που
έχουν σχέση με το σωματείο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των δυο (2) μηνών.

ε.

επιβάλλουν χρηματική ποινή τουλάχιστον 5.000 ΕΥΡΩ.

στ. επιβάλλουν ποινές που προβλέπονται από τα άρθρα 69 παρ.
12, 77 Α παρ. 2 και 3, 78 παρ. 4, 80, 83 παρ. 4 και 5, 86 παρ. 3
και 93 παρ. 1 και 2 του ν. 2725/1999, όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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6.

Οι αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή και του ΑΣΕΑΔ είναι
αμέσως εκτελεστές και δεν προσβάλλονται στα Διοικητικά ή
Πολιτικά Δικαστήρια.

7.

Η άσκηση προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ δεν αναστέλλει την εκτέλεση
της προσβαλλόμενης απόφασης (άρθρο 126 παρ.1 Ν.
2725/1999).

8.

Για το παραδεκτό των Ενστάσεων, με ποινή να μην γίνονται
δεκτές, αυτές πρέπει να παραδίδονται εγγράφως με την
καταβολή χρηματικού παραβόλου (150 ΕΥΡΩ), το οποίο σε
περίπτωση απόρριψης της Ένστασης καταπίπτει υπέρ της
«Κ.Ο.Ε.», διαφορετικά σε περίπτωση ευδοκίμησής της
επιστρέφεται στο σωματείο που την υπέβαλε.
Στη περίπτωση που παρέλθει ο προβλεπόμενος χρόνος των 30'
λεπτών για την υποβολή ένστασης ή αυτή δεν συνοδεύεται από
το χρηματικό παράβολο των 150 ΕΥΡΩ , η ένσταση δεν γίνεται
δεκτή από τον Αλυτάρχη, ο οποίος δεν είναι υποχρεωμένος να
την παραλάβει.

9. Οι αποφάσεις του Μ.Δ.Ο. (Αθλητικού Δικαστή) της
Υδατοσφαίρισης, με τις οποίες επιβάλλονται στα σωματεία
χρηματικές ποινές και πρόστιμα, αφότου καταστούν τελεσίδικες
καταβάλλονται στη «Κ.Ο.Ε», το αργότερο μέχρι την λήξη της
αγωνιστικής περιόδου μέσα στην οποία επιβλήθηκε η σχετική
ποινή. Διαφορετικά, σωματείο στο οποίο επιβλήθηκε η πιο
πάνω ποινή, δεν δικαιούται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε
επίσημο αγώνα από την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο.
Τα ποσά αυτά συμψηφίζονται από την «Κ.Ο.Ε.» με βεβαίωση
οφειλής της ίδιας προς το συγκεκριμένο σωματείο,
προερχόμενη από την μη καταβολή εξόδων μετακινήσεων,
χορηγίας κ.λ.π. κατά την αγωνιστική περίοδο εντός της οποίας
επιβλήθηκε η χρηματική ποινή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Οργανωτική Δομή της Υδατοσφαίρισης.
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άρθρο 6
1.

Επίσημες Διοργανώσεις Υδατοσφαίρισης

α.

Πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών

β.

Πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών

γ.

Πρωτάθλημα της Β' Εθνικής κατηγορίας Ανδρών

δ.

Πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής κατηγορίας Ανδρών

ε.

Πρωτάθλημα της Α Εθνικής κατηγορίας Γυναικών

στ

Πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής κατηγορίας

ζ.

Πρωτάθλημα της Β' Εθνικής κατηγορίας Γυναικών

η

Κύπελλο Ελλάδος Ανδρών μεταξύ των ομάδων Α1 & Α2
κατηγορίας

Γυναικών

θ Κύπελλο Ελλάδος Γυναικών μεταξύ των ομάδων Α’ κατηγορίας

2. Πανελλήνιες Διοργανώσεις Ανάπτυξης Υδατοσφαίρισης.
1.

Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών (γενν. 2001) Ετών(19) Πανελλήνια

2.

Πρωτάθλημα Εφήβων

3.

Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών (γενν. 2001) Ετών(19) Πανελλήνια

4.

Πρωτάθλημα Νεανίδων

(γενν2003) Ετών(17) Πανελλήνια

5.

Πρωτάθλημα Παίδων

(γενν2005) Ετών(15) Πανελλήνια

6.

Πρωτάθλημα Κορασίδων

(γενν.2005) Ετών (15)

(γενν2003) Ετών(17) Πανελλήνια

3. Διοργανώσεις Περιφέρειας.
α.

Μίνι Παίδων Τοπικά Περιφερειακά (γενν.2007) Ετών (13)

β.

Μίνι Κορασίδων Τοπικά Περιφερειακά (γενν 2007) Ετών(13)

γ.

Τα προαναφερόμενα πρωταθλήματα ηλικιών ισχύουν για το
2020.

δ.

Στις παραπάνω διοργανώσεις το Δ.Σ. της «Κ.Ο.Ε.»
αποφασίζει για τα έξοδα που θα καλυφθούν, τα οποία
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κατά περίπτωση θα αναφέρονται αναλυτικά στην ειδική
προκήρυξη πριν την έναρξη κάθε επίσημης διοργάνωσης.
4

OI αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος θα διεξάγονται σε τόπο που θα
καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της «Κ.Ο.Ε.».

5.

Τα πρωταθλήματα ανάπτυξης, Νεανίδων, Κορασίδων
διεξάγονται με αγωνιστικό σύστημα που καθορίζεται από
την Ειδική προκήρυξη. Στις τελικές φάσεις των ομίλων των
παραπάνω κατηγοριών τίθενται επί κεφαλής οι ομάδες,
σύμφωνα με την θέση που κατέλαβαν στην ημιτελική
φάση.
Κατά τα λοιπά οι όροι και ο τρόπος διεξαγωγής των
πρωταθλημάτων, καθώς και τα δικαιούμενα συμμετοχής σε
κάθε πρωτάθλημα σωματεία, καθορίζονται σύμφωνα με τις
ειδικές προκηρύξεις ανά πρωτάθλημα.
6. Σε περίπτωση συγχώνευσης σωματείου ή τμημάτων
αθλητικών
σωματείων
που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο
άθλησης υφιστάμενου αθλητικού σωματείου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Νόμου 2725/99, όπως
αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 73
παρ. 6 του Νόμου 3057/2002, το
ιδρυόμενο από τη
συγχώνευση νέο αθλητικό σωματείο εντάσσεται αυτοδικαίως
στην ανώτερη αγωνιστική κατηγορία της «Κ.Ο.Ε.», όπου
ανήκε
ή
είχε αποκτήσει δικαίωμα να αγωνισθεί ένα
τουλάχιστον από τα συγχωνευμένα αθλητικά σωματεία.
Τη θέση δε του πιο πάνω συγχωνευθέντος σωματείου θα
καταλαμβάνει το πρώτο επόμενο σωματείο της αμέσως
κατώτερης κατηγορίας μετά από εκείνα έχει προκηρυχτεί να
ανέλθουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Γενικής
Προκήρυξης και αυτές των εκάστοτε Ειδικών Προκηρύξεων.
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άρθρο 7
Έδρες - Ημερομηνίες - Ωράρια Διεξαγωγής Αγώνων.
1.

Για τη διεξαγωγή των Πρωταθλημάτων, του Κυπέλλου Ελλάδος,
καθώς και των άλλων διοργανώσεων της Υδατοσφαίρισης, των
οποίων διοργανώτρια είναι η «Κ.Ο..Ε.»., επιμελείται για τον
έγκαιρο καθορισμό του αγωνιστικού προγράμματος, των εδρών
των διαγωνιζομένων σωματείων, των ημερομηνιών και των
ωρών τέλεσης των αγώνων.
Για όλα τα πιο πάνω θα λαμβάνονται κατά περίπτωση υπόψη
τα ωράρια των μέσων μεταφοράς, , ώστε να μην συντρέχει κατά
το δυνατόν λόγος διανυκτέρευσης των αποστολών των
φιλοξενουμένων σωματείων.

2.

Η «Κ.Ο.Ε.» με απόφαση της, ύστερα από εισήγηση της ΕΠ.Α.Υ.
μπορεί να τροποποιεί το αγωνιστικό πρόγραμμα του
Πρωταθλήματος, την ώρα τέλεσης του αγώνα ή των αγώνων,
γνωστοποιώντας έγκαιρα την απόφασή της αυτή στα
ενδιαφερόμενα σωματεία και την ΚΕΔ

3.

Η «Κ.Ο.Ε.» μπορεί να τροποποιεί με απόφαση της το
αγωνιστικό πρόγραμμα ή το ωράριο των αγώνων των
Πρωταθλημάτων ή του Κυπέλλου, σε περίπτωση που υπάρχει
απ' ευθείας τηλεοπτική αναμετάδοση αγώνα ή αγώνων, από
τηλεοπτικό κανάλι Πανελλαδικής Εμβέλειας, με σκοπό τη
διάδοση και την προβολή του αθλήματος.

άρθρο 8
Κολυμβητήρια Αγώνων - Εξοπλισμοί.
1.

Κύρια και Αναπληρωματική έδρα των Σωματείων

1.1 Κάθε σωματείο, τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν την
έναρξη του Πρωταθλήματος στο οποίο έχει δηλώσει συμμετοχή,
οφείλει να αποστέλλει στη γραμματεία της «Κ.Ο.Ε.» με
κοινοποίηση προς τη Γ.Γ.Α. - Διεύθυνση Αγωνιστικού
Αθλητισμού - έγγραφη δήλωση με το παραχωρητήριο που
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χορηγείται από τον αρμόδιο φορέα της εγκατάστασης και
να ορίζει την κύρια αγωνιστική του έδρα, η οποία πρέπει
να συμπίπτει με την καταστατική έδρα του σωματείου,
στην οποία θα αγωνίζεται ως γηπεδούχο, καθώς επίσης
και τις αναπληρωματικές έδρες στη περίπτωση που από
λόγους αντικειμενικής αδυναμίας δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί η κύρια έδρα του. Τα κολυμβητήρια που
δηλώνονται ως έδρες πρέπει να πληρούν τις διαστάσεις
και προδιαγραφές που ορίζονται σύμφωνα με τους
κανονισμούς και την ειδική προκήρυξη.
1.2 Σωματεία που δεν δηλώσουν κύρια και αναπληρωματική
έδρα ή οι έδρες που δήλωσαν, δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις για την διεξαγωγή των αγώνων, θα
αγωνίζονται στην έδρα του αντίπαλου σωματείου,
διαφορετικά θα έχουν τα ίδια την επιμέλεια και ευθύνη
εξεύρεσης έδρας, για την διεξαγωγή του αγώνα
Εάν ο αγώνας δεν διεξαχθεί, λόγω μη εξεύρεσης έδρας, το
υπαίτιο σωματείο θα μηδενίζεται και θα του αφαιρείται ένας
(1) βαθμός.
Εφόσον δε, επαναληφθεί στην ίδια αγωνιστική περίοδο το
ίδιο γεγονός, το υπεύθυνο σωματείο υποβιβάζεται χωρίς
καμία βραδύτητα στην αμέσως κατώτερη κατηγορία.
1.3 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 .

2.

Αποκλεισμός έδρας Σωματείου

2.1 Όταν έχει επιβληθεί η ποινή αποκλεισμού της έδρας σωματείου,
οι αγώνες του για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ποινή
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διεξάγονται χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών), όπως
ρητά προβλέπει η διάταξη του άρθρου 121 παρ. 1β,
ν.2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στην περίπτωση αυτή δικαίωμα εισόδου στο κολυμβητήριο
έχουν εκτός από τα πρόσωπα που απαρτίζουν τις αποστολές
των διαγωνιζομένων σωματείων, στις οποίες περιλαμβάνονται
οι αθλητές που αγωνίζονται, οι δύο (2) Προπονητές, ο 'Έφορος,
ο τυχόν Διερμηνέας και είκοσι (20) επιπλέον πρόσωπα από το
κάθε ένα σωματείο, τα οποία πρέπει να κατέχουν σε αυτό
διοικητική θέση. Όλα τα προαναφερόμενα πρόσωπα,
εισέρχονται με επίσημη κατάσταση των σωματείων τους,
υπογεγραμμένη από τους νόμιμους εκπροσώπους τους, η
οποία κατά την προσέλευση των ομάδων παραδίδεται στον
Αλυτάρχη του αγώνα, ο οποίος προβαίνει στον ακριβή έλεγχο
της εισόδου των δηλωθέντων προσώπων, σύμφωνα με τα
προαναφερθέντα, συνεπικουρούμενος κατά περίπτωση από τον
υπεύθυνο της αρμόδιας αστυνομικής αρχής.
2.2 Στη περίπτωση τιμωρίας της έδρας σωματείου, η επιβληθείσα
ποινή ισχύει για την ομάδα του σωματείου στην οποία
επιβλήθηκε και μόνο στην διοργάνωση της συγκεκριμένης
Κατηγορίας, χωρίς το γεγονός αυτό να αποτελεί κώλυμα για τη
χρησιμοποίηση της έδρας του στα Πρωταθλήματα των
Κατηγοριών των άλλων αγωνιστικών ομάδων του, που
συμμετέχουν στα οικεία πρωταθλήματα (Γυναικών, Εφήβων,
Νέων Ανδρών, Παίδων, Νεανίδων, Νέων Γυναικών, Κορασίδων
κ.α.)
2.3 Η απόφαση για την έκτιση της πειθαρχικής ποινής του
αποκλεισμού της έδρας σωματείου, αρχίζει από την επομένη
της κοινοποιήσεως σε αυτό της σχετικής απόφασης - κατά
περίπτωση - είτε από το αρμόδιο Δικαιοδοτικό Όργανο
(Αθλητικός Δικαστής) της διοργανώτριας αρχής («Κ.Ο.Ε.»), είτε
από το Δ.Σ. αυτής.
Η κατά τα πιο πάνω κοινοποίηση της πειθαρχικής ποινής
πρέπει να γίνεται άμεσα, χωρίς καμιά απολύτως βραδύτητα και
με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο.
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Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνα κεκλεισμένων των θυρών,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις των παραγράφων
2, 2.1 και 2.2 του παρόντος άρθρου και εφόσον η επιβληθείσα
πιο πάνω ποινή για οποιοδήποτε λόγο δεν εκτελείται είτε
μερικά, είτε στο σύνολό της με υπαιτιότητα του τιμωρηθέντος
σωματείου, με συνέπεια να εμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή
του αγώνα, το γεγονός αυτό αποτελεί διάπραξη νέου
πειθαρχικού παραπτώματος εκ μέρους του ίδιου σωματείου,
το οποίο επισύρει ποινή με την επιβαρυντική περίπτωση της
υποτροπής.
2.4 Αθλητικό σωματείο τιμωρείται γενικά ως υπότροπο εάν οι
αθλητές, οι προπονητές και τα άλλα τιμωρούμενα πρόσωπα
που συνδέονται
με αυτό, διαπράξουν
νέα πειθαρχικά
ελεγχθείσα συμπεριφορά κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο.

3.

Εισιτήρια-Προσκλήσεις των Αγώνων.

3.1 Τα γηπεδούχα σωματεία στους αγώνες Πρωταθλήματος της
Α1, Α2 Κατηγορίας Ανδρών και της Α1 Κατηγορίας Γυναικών και
του Κυπέλλου Ελλάδος, εκτός της διοργάνωσης της Τελικής του
Φάσης (final four), με την επιφύλαξη των διατάξεων περί βίας
στα γήπεδα, με τις οποίες απαγορεύεται η μετακίνηση
οργανωμένων φιλάθλων, μπορούν να προμηθεύσουν στα
φιλοξενούμενα σωματεία την αναλογία επί των εκάστοτε
εκδιδομένων εισιτηρίων, σύμφωνα με την ακριβή χωρητικότητα
τoυ κολυμβητηρίου τους, η οποία θα αποδεικνύεται με επίσημο
έγγραφο της διοίκησής τους.
3.2 Η αναλογία που δικαιούνται τα φιλοξενούμενα σωματεία
ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο σε ποσοστό 20% και επεκτείνεται
κατά την ίδια αναλογία και στον αριθμό των προσκλήσεων, που
επιτρέπεται να εκδίδονται από τα γηπεδούχα σωματεία σε κάθε
κολυμβητήριο.
3.3

Απαγορεύεται η διάθεση εισιτηρίων σε οργανωμένους
φιλάθλους ή σε Συνδέσμους οργανωμένων φιλάθλων για
λογαριασμό των μελών τους.
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3.4 Για την έκδοση και γενικά τον έλεγχο της διακίνησης των
εισιτηρίων αθλητικής συνάντησης κατά την αναλογία του
ποσοστού 20% στα φιλοξενούμενα σωματεία, που αναφέρεται
στην παράγραφο 3.2 του παρόντος άρθρου, τα εισιτήρια αυτά
σφραγίζονται πριν την διάθεσή τους με ευθύνη του αθλητικού
φορέα που τα εκδίδει.
Απαγορεύεται η θέση σε κυκλοφορία και η διάθεση εισιτηρίων,
που δεν έχουν σφραγισθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
3.5 Όποιος με πρόθεση διαθέτει εισιτήρια αθλητικής συνάντησης
παραβιάζοντας τις απαγορεύσεις των πιο πάνω παραγράφων,
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι τριών ετών και χρηματική
ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος εκδίδει ή θέτει σε
κυκλοφορία αριθμό εισιτηρίων μεγαλύτερο από τον
επιτρεπόμενο
για μία αθλητική συνάντηση ή αθλητική
εγκατάσταση, καθώς και όποιος είναι μέλος διοίκησης αθλητικού
σωματείου ή έχει οποιαδήποτε σχέση παροχής υπηρεσιών
προς αυτό και επιτρέπει ή διευκολύνει την είσοδο σε αθλητική
εγκατάσταση αριθμού θεατών μεγαλύτερου από αυτόν που έχει
καθοριστεί για την αθλητική συνάντηση ή την αθλητική
εγκατάσταση.
3.6 Ανεξάρτητα από τον ποινικό κολασμό, οι πιο πάνω παραβιάσεις
τιμωρούνται σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 41 Ζ, ν.
2725/1999, όπως αυτός ισχύει σήμερα.
3.7 Τον αριθμό της αναλογίας επί των εκδιδομένων εισιτηρίων και
των προσκλήσεων που δικαιούται το φιλοξενούμενο σωματείο,
θα πρέπει το γηπεδούχο σωματείο να παραδίδει στην «Κ.Ο.Ε.»,
πέντε (5) ημέρες πριν από την τέλεση του αγώνα. Για την
εφαρμογή της πιο πάνω διάταξης θ3α πρέπει να έχει προηγηθεί
σχετικό έγγραφο αίτημα του φιλοξενούμενου προς το
γηπεδούχο σωματείο με κοινοποίηση στην «Κ.Ο.Ε.» ((ΕΠ.Α.Υ.)
δέκα (10) ημέρες πριν τον αγώνα. Στην συνέχεια η «Κ.Ο.Ε.»
έχει υποχρέωση να παραδώσει τα εισιτήρια που δικαιούται το
φιλοξενούμενο σωματείο τρεις (3) ημέρες πριν τον αγώνα, αφού
προηγουμένως έχει καταβληθεί εκ μέρους του το ισόποσο της
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αξίας των παραλαμβανομένων εισιτηρίων σε
λογαριασμό που διατηρείτο γηπεδούχο σωματείο.

τραπεζικό

3.8 Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης εισιτηρίων από το
γηπεδούχο σωματείο, η είσοδος των φιλάθλων στον αγώνα
είναι ελεύθερη, απαγορευμένης της έκδοσης κουπονιών,
λαχείων ή οποιουδήποτε άλλου συναφούς στοιχείου, που
μπορεί ν' αφορά στην οικονομική ενίσχυσή του.
4.

Εξοπλισμός Κολυμβητηρίου

4.1 Στα κολυμβητήρια στα οποία διεξάγονται αγώνες υδατοσφαίρισης οποιασδήποτε κατηγορίας που έχουν εξοπλισθεί με
ηλεκτρονικούς πίνακες από την Γ.Γ.Α. και έχουν δηλωθεί ως
έδρες σωματείων, τα τελευταία έχουν την υποχρέωση να
ενημερώνουν
άμεσα
τις
Επιτροπές
Διοίκησης
των
κολυμβητηρίων για την καλή λειτουργία τους.
4.2 Για τον εξοπλισμό των κολυμβητηρίων με ηλεκτρονικούς
πίνακες, χρονόμετρα, ηλεκτρονικές συσκευές 30’ δευτερολέπτων, μικροφωνικές εγκαταστάσεις, εγκατάσταση της
γραμματείας και της διάθεσης των πάγκων για τα διαγωνιζόμενα
σωματεία κατά τους αγώνες, υπεύθυνες είναι οι Επιτροπές
Διοίκησης των Κολυμβητηρίων με τις αρμόδιες υπηρεσίες της
Γ.Γ.Α στην περίπτωση που το κολυμβητήριο είναι Εθνικό.
4.3 Τα γηπεδούχα σωματεία οφείλουν να έχουν στη διάθεση της
Γραμματείας του αγώνα και δύο (2) επιτραπέζια χρονόμετρα,
ανεξάρτητα αν υπάρχουν σε λειτουργία τα ηλεκτρονικά
(χρονόμετρα), τα οποία μπορεί να μη λειτουργούν με βάση τις
προδιαγραφές των Διεθνών Κανονισμών της Υδατοσφαίρισης.
4.4 Σε περίπτωση πιθανής βλάβης των ηλεκτρονικών πινάκων οργάνων, τερμάτων κλπ, η Διοίκηση του Κολυμβητηρίου ή το
σωματείο που το χρησιμοποιεί σαν έδρα του, οφείλουν να την
γνωστοποιούν άμεσα με έγγραφό τους στην «Κ.Ο.Ε.», με
κοινοποίηση στην Γ.Γ.Α./Τεχνικές Υπηρεσίες στην περίπτωση.
που το κολυμβητήριο είναι Εθνικό.
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4.5 Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν
καλύμματα για τους πάγκους των διαγωνιζόμενων ομάδων. Σε
περίπτωση που η Γραμματεία του αγώνα ευρίσκεται από την
πλευρά της κερκίδας επιβάλλεται να είναι καλυμμένη κατά τον
ίδιο τρόπο.
4.6 Σε περίπτωση βλάβης των ηλεκτρονικών πινάκων ή της
ηλεκτρονικής συσκευής των 30’ δευτερολέπτων κατά την
διάρκεια του αγώνα, η διεξαγωγή του θα γίνεται κανονικά με
απλά χρονόμετρα (χειρός), την ορθή τήρηση της λειτουργίας
των οποίων μπορούν να παρακολουθεί από ένας (1)
εκπρόσωπος των διαγωνιζομένων σωματείων, οι οποίοι με
εντολή του Αλυτάρχη θα ευρίσκονται πλησίον των χρονομετρών
του αγώνα.
4.7 Τα σωματεία της Α1 Κατηγορίας Ανδρών υποχρεούνται ,στα
κολυμβητήρια που έχουν δηλώσει για έδρες τους ,να μεριμνούν
για την διάθεση τηλεφωνικής γραμμής, καθώς επίσης και για
την παροχή γραμμής ενσύρματου με πλήρη οπτική επαφή
προς τον αγωνιστικό χώρο η ασύρματου internet,
προκειμένου να είναι δυνατή η κάλυψη των αγώνων από τα
ΜΜΕ και η εφαρμογή ηλεκτρονικού φύλου αγώνα από τη
γραμματεία.

άρθρο 9
1. Αλυτάρχης-Διαιτητές-Γραμματεία- Παρατηρητής Διαιτησίας.
1.1 Οι ορισμένοι από την Κ.Ε.Δ. της "Κ.Ο.Ε." Διαιτητές και
Γραμματείς πρέπει να βρίσκονται στο κολυμβητήριο 30' λεπτά
πριν την έναρξη του αγώνα και να τίθενται στη διάθεση του
333Αλυτάρχη.
1.2 Σε περίπτωση απουσίας Διαιτητή από αγώνα, στον οποίο έχει
ορισθεί με απόφαση της Κ.Ε.Δ., τη θέση του καταλαμβάνει με
απόφαση του Αλυτάρχη επίσημος Διαιτητής, που ευρίσκεται στο
κολυμβητήριο. Εάν στο κολυμβητήριο ευρίσκονται περισσότεροι
από
ένα
διαιτητές,
προτιμάται
εκείνος
που
είναι
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χαρακτηρισμένος σαν Διεθνής. Τέλος εάν υπάρχουν πολλοί
Διεθνείς Διαιτητές, γίνεται κλήρωση από τον Αλυτάρχη, εκτός
και αν υπάρξει συναίνεση μεταξύ των παρευρισκόμενων
Διαιτητών.
1.3 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλος επίσημος Διαιτητής στο
κολυμβητήριο, τότε τον αγώνα θα διαιτητεύσει ένας (1) Διαιτητής
με τους δύο (2) κριτές τερμάτων που έχουν ορισθεί. Επί πλέον
εάν κάποιος από τους Διαιτητές αδυνατεί να συνεχίσει τον
αγώνα για λόγους υγείας ή τραυματισμού του, τότε ο αγώνας
συνεχίζεται με τον ένα διαιτητή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην παρ.1.2 του παρόντος άρθρου, πάντοτε όμως με την
παρουσία δύο (2) Κριτών τερμάτων.
Σε περίπτωση μη επάρκειας Διαιτητών, Γραμματείας,
Χρονομετρών και Κριτών τερμάτων, ο Αλυτάρχης διεξάγει τον
αγώνα με ένα Διαιτητή και δύο (2) Κριτές τερμάτων, δύο (2)
Χρονομέτρες και ένα (1) Γραμματέα, με τη σύμφωνη κατά
περίπτωση γνώμη του (των) Διαιτητή(ων).
1.4 Με τη σύμφωνη γνώμη Αλυτάρχη, & Διαιτητών, που αναφέρεται
υποχρεωτικά στο Φ.Α. πριν την έναρξή του, ο αγώνας μπορεί
να διεξαχθεί και χωρίς Κριτές τερμάτων, με την χρησιμοποίηση
ενός αναπληρωματικού παίκτη από κάθε ομάδα για να βοηθά
τον Διαιτητή στη ρίψη της μπάλας προς τον τερματοφύλακα της
ομάδας του για την άμεση συνέχιση του αγώνα (μετά από σουτάουτ ή κόρνερ) και πάντα με την υπόδειξη του Διαιτητή.
Ο Αλυτάρχης για το ενδεχόμενο λήψης των πιο πάνω
αποφάσεων πρέπει να ενημερώσει τους εκπροσώπους των
αγωνιζομένων σωματείων.
1.5 Παρέχεται η δυνατότητα στον Αλυτάρχη να επιλέξει από τα
παρευρισκόμενα στο κολυμβητήριο πρόσωπα που ανήκουν στο
χώρο της Ομοσπονδίας (παράγοντες, προπονητές, αθλητές),
προκειμένου να καλύψουν τυχόν κενές θέσεις της γραμματείας,
με τη σύμφωνη γνώμη των Διαιτητών, σχετικά με την ανάθεση
καθηκόντων σε αυτούς.
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Σε περίπτωση απουσίας και των δύο (2) Διαιτητών, αλλά και
Κριτών τερμάτων και μη παρουσίας άλλου Διαιτητή στο
κολυμβητήριο, με συνέπεια να μην μπορούν να εφαρμοστούν τα
αναφερόμενα στις περιπτώσεις 1.2 και 1.3 αυτής της
παραγράφου του παρόντος άρθρου, ο αγώνας αναβάλλεται
οριστικά.
2. Υποχρεώσεις των Αρχόντων του αγώνα μετά την λήξη του
Οι διαιτητές οφείλουν να παραμείνουν στο κολυμβητήριο μέχρι την
τελική σύνταξη του Φ.Α., που κλείνει με την υπογραφή του
Αλυτάρχη.
Ο Αλυτάρχης ή κάποιο από τα μέλη της Γραμματείας, θα πρέπει να
αποστείλει το Φ.Α. στην «Κ.Ο.Ε.» την επόμενη μέρα του αγώνα, ή
την μεθεπόμενη (αν η επομένη μέρα είναι αργία ή εξαιρετέα), καθώς
και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο πρέπει απαραίτητα να
συσχετισθεί με αυτό (Φ.Α.), όπως οι Ενστάσεις, οι διάφορες
Εκθέσεις, τα παράβολα κ.ά.
Οι ορισθέντες Παρατηρητές Διαιτησίας είναι υποχρεωμένοι αμέσως
μετά την λήξη των αγώνων να παραδώσουν σε σφραγισμένο
φάκελο, απευθυνόμενο προς
το Γραφείο Υδατοσφαίρισης της
«.Κ.Ο.Ε.» την 'Έκθεση Παρατηρήσεως.
Στις περιπτώσεις των Πρωταθλημάτων Β', Γ', Εθνικής Κατηγορίας
Ανδρών, Α, Β’ Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών, και των
Πρωταθλημάτων Νέων Ανδρών, Εφήβων, Παίδων, Νεανίδων, Νέων
Γυναικών, Κορασίδων, Μίνι Παίδων στην προκριματική και ημιτελική
φάση, που οι αγώνες διεξάγονται σε Ομίλους και εφόσον τελούνται
στην Περιφέρεια, ο Αλυτάρχης ή ο (οι) διαιτητής (ές) στην περίπτωση
που αναγράφονται στα Φ.Α. γεγονότα που επισύρουν ποινές σε
αθλητές, προπονητές, παράγοντες ή σωματεία, θα πρέπει μέσω των
Μελών των Περιφερειακών Επιτροπών να ειδοποιούν σε λιγότερο
από 24 ώρες τη Γραμματεία της Ομοσπονδίας με fax ή τηλεφωνικά,
ώστε να επιληφθούν το ταχύτερο δυνατόν τα κατά περίπτωση
αρμόδια όργανα.
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3. Αλυτάρχης
Τα γενικά καθήκοντα του Αλυτάρχη είναι τα παρακάτω :
3.1 Να λαμβάνει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος όλα τα
ενδεικνυόμενα μέτρα, ώστε να τελειώνει ομαλά ένας αγώνας, να
αποφασίζει για την τυχόν επανάληψή του, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας Προκήρυξης, προβαίνοντας παράλληλα
στη πραγματοποίηση - κατά περίπτωση - πιθανών κληρώσεων,
να διαπιστώνει την λειτουργία των κολυμβητηρίων σύμφωνα με
τους κανονισμούς ,να υποχρεώνει τις ομάδες να χρησιμοποιούν
τα αποδυτήρια κλπ
3.2 Να επιβάλλει την απαιτούμενη πειθαρχία στον χώρο
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΓΏΝΑ , δίνοντας τις πρέπουσες οδηγίες
στους υπεύθυνους της συνάντησης ή στους διοργανωτές των
αγώνων (παράγοντες της διοργανώτριας αρχής ή σωματείου) .
3.3 Όλοι οι αγωνιζόμενοι αθλητές και οι εκτός αγωνιστικού χώρου,
καθ' όλη την διάρκεια του αγώνα είναι υπό τον έλεγχο του
Αλυτάρχη και των Διαιτητών, όπως ορίζουν οι Κανονισμοί.
3.4 Ο Αλυτάρχης με τη σύμφωνη γνώμη των Διαιτητών του αγώνα
μπορεί να λάβει ως μέτρο ασφαλείας των διαγωνιζόμενων
σωματείων την μετάθεση του (των) πάγκου (ων) των ομάδων
τους και να διατάξει την τοποθέτηση αυτού (ών) σε διαφορετική
πλευρά από τη προβλεπόμενη (βλ. και άρθρο 16 παρ. 7, περ.
7.1 της παρούσας), κατά προτίμηση προς τη πλευρά της
Γραμματείας του αγώνα.
3.5 Ακόμη ο Αλυτάρχης με τη σύμφωνη γνώμη των Διαιτητών
μπορεί να διατάξει την εκκένωση των εξεδρών από τους
φιλάθλους, εφόσον κριθεί ότι η συμπεριφορά τους δημιουργεί
σοβαρά προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.
3.6 Ο Αλυτάρχης πρέπει να συνδράμει και να βοηθά τους Διαιτητές
για τη τήρηση της τάξεως στον αγωνιστικό χώρο.
3.7 Να επιμελείται μετά τη λήξη του αγώνα ή του τουρνουά για την
άμεση αποστολή στην Ομοσπονδία των Φ. Α. και ό,τι άλλου
κρίνει σκόπιμο ο ίδιος (βαθμολογίες και ΄Εκθεσή του, στην
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οποία αναφέρονται οι αποφάσεις και τα μέτρα που ο ίδιος έλαβε
ή οι λοιποί άρχοντες του αγώνα, η διευκρίνιση επί διαφόρων
γεγονότων κατά την άσκηση Πειθαρχικού Ελέγχου).
3.8 Οι οριζόμενοι Αλυτάρχης και ο Παρατηρητής Διαιτησίας πρέπει
να ελέγχουν την προσέλευση των Διαιτητών, των Μελών της
Γραμματείας, Χρονομετρών και Κριτών τερμάτων που έχουν
ορισθεί από την «Κ.Ε.Δ.» της «Κ.Ο.Ε.» στην καθορισμένη από
την παρούσα Προκήρυξη ώρα προσέλευσής τους. Σε
περίπτωση μη παρουσίας ή αργοπορίας κάποιου από τα
παραπάνω πρόσωπα, οφείλει να αναγράψει το γεονός στο
Φ.Α.. Ο ίδιος θα πρέπει να ευρίσκεται στο κολυμβητήριο
τουλάχιστον 30' λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα.
3.9 Σε περίπτωση μη προσέλευσης στον αγώνα του ορισθέντα
Αλυτάρχη και εφόσον δεν υπάρχει στο κολυμβητήριο κάποιο
Μέλος του Δ.Σ. της «Κ.Ο.Ε.» ή της ΕΠ.Α.Υ., τότε καθήκοντα
Αλυτάρχη εκτελεί ο
Παρατηρητής του αγώνα και στην
περίπτωση απουσίας αυτού ο αρχαιότερος από τους Διαιτητές
που έχουν ορισθεί
3.10 Ο Αλυτάρχης με τη σύμφωνη γνώμη των Διαιτητών μπορεί να
αναβάλλει ή να διακόψει έναν αγώνα, αν κρίνει ότι η ορατότητα
λόγω καιρικών συνθηκών προκαλεί αξεπέραστα εμπόδια, τόσο
στους αθλητές όσο και στους Διαιτητές.
3.11 Ο Αλυτάρχης με τη σύμφωνη γνώμη των Διαιτητών μπορεί να
διακόψει προσωρινά έναν αγώνα για χρονικό διάστημα μέχρι
30' λεπτά, λόγω ξαφνικών δυσμενών καιρικών συνθηκών, που
καθιστούν αδύνατη ή επικίνδυνη τη συνέχισή του. Εάν μετά την
πάροδο των 30' λεπτών οι καιρικές συνθήκες δεν βελτιωθούν,
τότε ο Αλυτάρχης πρέπει να διακόψει οριστικά τον αγώνα,
σημειώνοντας, στο Φ.Α. τους λόγους της διακοπής.
3.12 Εφόσον όμως ο Αλυτάρχης κρίνει ότι ο αγώνας μπορεί τελικά να
πραγματοποιηθεί, είναι δυνατόν να αναμείνει και πέρα των 30'
λεπτών, ώστε να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για την συνέχισή
του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν κωλύεται η επιστροφή της
φιλοξενούμενης ομάδας .
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3.13 Ο Αλυτάρχης οφείλει να αναγράφει στο Φ.Α. κάθε ενέργεια ή
μέτρο που έλαβε για την καλύτερη διεξαγωγή του αγώνα.
3.14 Ο Αλυτάρχης πρέπει να ελέγχει τα δελτία υγείας και αθλητικής
ιδιότητας των υδατοσφαιριστών που δηλώνονται στο Φ.Α.,
προκειμένου να διαπιστώνει αν αυτά έχουν εκδοθεί σύμφωνα με
τις Γενικές Διατάξεις της παρούσας Προκήρυξης.
3.15 Ο Αλυτάρχης έχει την υποχρέωση να ελέγχει την ορθή
χωροθέτηση των εμβλημάτων των συλλόγων στα σκουφιά των
αθλητών τους
3.16 Ο Αλυτάρχης έχει την υποχρέωση να μην επιτρέπει σε αγώνα
τη συμμετοχή αθλητή που είναι τιμωρημένος.
3.17 Να ελέγχει πριν την έναρξη του αγώνα τα παράβολα που
οφείλουν να καταβάλλουν τα διαγωνιζόμενα σωματεία και
κατά περίπτωση να κατακυρώνει τον αγώνα σε βάρος
του μη διαμορφωθέντος σωματείου, με αποτέλεσμα 5-0
σύμφωνα με την ειδική προκήρυξη.
3.18 Ο Αλυτάρχης έχει την υποχρέωση να παραμένει στο χώρο του
αγώνα μέχρι 30' λεπτά μετά την λήξη του, εφόσον διαπιστώσει
ότι επικρατεί ένταση. Η πιο πάνω προθεσμία είναι ενδεικτική,
άλλως κλείνει το Φ.Α. το πολύ μέσα σε 10' λεπτά από τη λήξη
του αγώνα.
3.19 Ο Αλυτάρχης προς απόδειξη και πιστοποίηση της ιδιότητάς του
πρέπει να φέρει μαζί του ειδικό διαπιστευτήριο της "Κ.Ο.Ε."
(πλαστικοποιημένη κάρτα ιδιότητας).

4.

Σύνθεση Γραμματείας

4.1 Όλοι οι αγώνες θα εκτελούνται με δύο έως πέντε μέλη στην
γραμματεία.
4.2 Σε περίπτωση απουσίας Χρονομέτρη ή Γραμματέα ή Κριτή,
η συνάντηση διεξάγεται κανονικά σύμφωνα με τους παρακάτω
όρους, με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παρ. 1, περ. 1.3 της
παρούσας Προκήρυξης.
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4.3 Ο Αλυτάρχης με τη σύμφωνη γνώμη των Διαιτητών αντικαθιστά
τον Γραμματέα ή τον Χρονομέτρη που απουσιάζει με άλλο
πρόσωπο, που βρίσκεται στο χώρο του κολυμβητηρίου και έχει
τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
4.4 Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλα τέτοια πρόσωπα στο
χώρο του κολυμβητηρίου, ο Αλυτάρχης με τη σύμφωνη γνώμη
των Διαιτητών μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο πρόσωπο το
οποίο έχει αδιαμφισβήτητα την ιδιότητα του παράγοντα,
προπονητή ή αθλητή του αθλήματος της υδατοσφαίρισης.
4.5 Σε περίπτωση απουσίας Κριτών τερμάτων, οι δύο (2) Διαιτητές
που έχουν ορισθεί, μπορούν σύμφωνα με τους Διεθνείς
Κανονισμούς Διαιτησίας να διευθύνουν κανονικά τον αγώνα.
4.6 Η ενδυμασία των Διαιτητών, Γραμματέων και Κριτών τερμάτων
είναι ομοιόμορφη. Στις ενδυμασίες αυτές πρέπει οπωσδήποτε
να είναι τοποθετημένα τα χαρακτηριστικά διακριτικά της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαιτητών ή του Συνδέσμου Ελλήνων
Διαιτητών Υδατοσφαίρισης (Σ.Ε.Δ.Υ.).και της ΚΟΕ. Σε
διαφορετική περίπτωση ο Αλυτάρχης υποχρεούται να σημειώσει
στο Φ.Α. τη μη συμμόρφωση αυτών προς την πιο πάνω
υποχρέωσή τους. Στη συνέχεια η «Κ.Ο.Ε.» ενημερώνει έγγραφα
το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ. για τις περαιτέρω ενέργειες.

άρθρο 10
Προδικασία διεξαγωγής των Αγώνων.
Πειθαρχία στον Αγωνιστικό Χώρο.
1.

Δεκαπέντε λεπτά (15') τουλάχιστον πριν και μετά τον αγώνα,
στον αγωνιστικό χώρο, επιτρέπεται να ευρίσκονται μόνο
τα παρακάτω πρόσωπα :


οι υπεύθυνοι της Γραμματείας και της Διαιτησίας,
εφοδιασμένοι με τη σχετική διαπίστευση της «Κ.Ο.Ε.».



οι αθλητές που αναγράφονται στα Φ.Α..



οι προπονητές, ο συνοδός και οι ιατροί της ομάδας.
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\2.

Οι φωτογράφοι, οι κινηματογραφικοί ή οι τηλεοπτικοί
εικονολήπτες, οι οποίοι τίθενται υπό τις οδηγίες του Αλυτάρχη.

3.

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα οι Διαιτητές μπορούν να
προβούν στον έλεγχο των δελτίων των αθλητών. Πρέπει
υποχρεωτικά να ελέγχουν τη σύνταξη του Φ. Α., τα μαγιό που
φέρουν οι αθλητές, τα νύχια και το λάδωμα στο σώμα τους.

3.1 Πριν την έναρξη του αγώνα οι Διαιτητές ελέγχουν στον
αγωνιστικό χώρο την ομοιόμορφη εμφάνιση των αθλητών των
διαγωνιζόμενων σωματείων και συγκεκριμένα τα εμβλήματά
τους, την ομοιοχρωμία σε μπουρνούζια, φόρμες, μαγιό και
σκουφιά. Επίσης σε όλα τα Πρωταθλήματα και διοργανώσεις
της ΚΟΕ Ανδρών και Γυναικών είναι υποχρεωτική η
ομοιόμορφη εμφάνιση όλων των προσώπων που δηλώνονται
από τις διαγωνιζόμενες ομάδες στο Φ.Α. και ευρίσκονται στον
πάγκο τους.
Η ομοιόμορφη εμφάνιση των πιο πάνω προσώπων μπορεί να
αποτελείται από ένδυση αθλητική ή πολιτική
Επίσης σε όλους τους παράγοντες του αγώνα (Γραμματεία,
Προπονητές, Συνοδούς), απαγορεύεται κατά την διεξαγωγή του
το κάπνισμα και η χρήση κινητού τηλεφώνου.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των προαναφερθέντων
προσώπων με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου,
αποβάλλονται από τον πάγκο της ομάδας τους με υπόδειξη του
Αλυτάρχη και των Διαιτητών του αγώνα.
4.

Κατά τη διάρκεια των αγώνων των Πρωταθλημάτων, θα
μπορούν να παραμένουν στους πάγκους από κάθε
διαγωνιζόμενο σωματείο συνολικά έως έντεκα (11) πρόσωπα,
ως εξής:

α.

Οι αναπληρωματικοί αθλητές μέχρι τους οκτώ (8) για όλα τα
πρωταθλήματα.

β.

Ο σωματειακός Προπονητής και ο Βοηθός, δύο (2) πρόσωπα.

γ.

Ο εκπρόσωπος του σωματείου (ο Έφορος ή ο αναπληρωτής
του),ένα (1) πρόσωπο.
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5.

Κατά τη διάρκεια των αγώνων δεν επιτρέπεται σε κανένα
πρόσωπο να περάσει προς την πλευρά όπου βρίσκεται η
Γραμματεία ή να πλησιάσει σε αυτήν. Διαφορετικά και σύμφωνα
με τους Διεθνείς Κανονισμούς Υδατοσφαίρισης, οι Διαιτητές
διατάσσουν
την
απομάκρυνση
του
παρεκτρεπόμενου
προσώπου από το χώρο του κολυμβητηρίου . Σε περίπτωση
μη εφαρμογής του πιο πάνω άρθρου, εφαρμόζεται η
περίπτωση των Διεθνών Κανονισμών Υδατοσφαίρισης
περί οριστικής διακοπής του αγώνα.

5.1 Παραπλήσια της γραμματείας θα παρευρίσκεται υποχρεωτικά ο
ιατρός του αγώνα, ο οποίος θα είναι στη διάθεση του Αλυτάρχη
και των Διαιτητών.
Ο ιατρός θα πρέπει να φέρει μαζί του την ιατρική ταυτότητα, την
οποία οφείλει να επιδείξει υποχρεωτικά στα προαναφερθέντα
πρόσωπα, άλλως δεν θα αναγνωρίζεται η θεσμική ιδιότητά του,
με ό,τι κύρωση συνεπάγεται αυτό (μη τέλεση του αγώνα κ.α.).
5.2 Ρητά απαγορεύεται η παραμονή στον αγωνιστικό χώρο (δηλ.
στον περιβάλλοντα χώρο της δεξαμενής και τα αποδυτήρια) σε
οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο δεν έχει καμία απολύτως
σχέση με την τέλεση και διεξαγωγή του αγώνα.
5.3 Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να διαμορφώνουν
ειδικό χώρο, απ' όπου θα παρακολουθούν τον αγώνα τα
ακόλουθα πρόσωπα : τα μέλη του Δ.Σ. και των Επιτροπών της
«Κ.Ο.Ε.», τα μέλη των Δ.Σ. των διαγωνιζομένων σωματείων, οι
μη ορισθέντες Διαιτητές και τα μη ορισθέντα μέλη των
Γραμματειών (που είναι μέλη του Σ.Ε.Δ.Υ.) και τέλος οι
δημοσιογράφοι που καλύπτουν τον αγώνα, οι οποίοι πρέπει
υποχρεωτικά να είναι εφοδιασμένοι με ειδική διαπίστευση από
το συνδικαλιστικό τους όργανο.
Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο δεν υπάρχει
διαμόρφωση χώρου για τις θέσεις των πιο πάνω προσώπων, ο
Αλυτάρχης ορίζει τις κατά περίπτωση κατάλληλες, που θα
καταλάβουν αυτά.

[31]

5.4 Κατά τη διάρκεια των αγώνων οι αθλητές των διαγωνιζομένων
σωματείων, με ευθύνη του συνοδού και του προπονητή τους,
οφείλουν εντός των κολυμβητηρίων να φορούν την αθλητική
τους ενδυμασία. Σε αντίθετη περίπτωση το γεγονός αυτό θα
αναγράφεται από τον Αλυτάρχη στο Φ.Α. σαν πειθαρχική
παράβαση και κατά περίπτωση θα επιλαμβάνεται το αρμόδιο
Όργανο για τις περαιτέρω συνέπειες.
5.5 Οι αθλητές των ομάδων, οι Διαιτητές, οι Κριτές τερμάτων, τα
Μέλη της Γραμματείας κ.α. οφείλουν υποχρεωτικά να αλλάζουν
ενδυμασία (να φορούν την αθλητική τους περιβολή) μόνον εντός
των αποδυτηρίων των κολυμβητηρίων, άλλως το γεγονός αυτό
θα συνιστά προϋπόθεση ασκήσεως εναντίον τους Πειθαρχικού
ελέγχου, μετά από προηγούμενη αναγραφή στο Φ.Α. από τον
Αλυτάρχη ή τους Διαιτητές.
Στα πιο πάνω υπαίτια πρόσωπα επιβάλλεται αυτοδικαίως η
ποινή του αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας (της
επομένης).
5.6 Οι αθλητές των διαγωνιζόμενων σωματείων οφείλουν κατά την
είσοδό τους στη δεξαμενή του κολυμβητηρίου για την
προθέρμανση να φορούν τα σκουφάκια τους, άλλως
αναγράφονται από τον Αλυτάρχη στο Φ.Α. για διάπραξη
πειθαρχικού παραπτώματος και την επιβολή κυρώσεων.
5.7 Ο αγώνας θεωρείται ότι έχει λήξει μετά το κλείσιμο του Φ.Α.,
εφόσον έχει υπογραφεί από τον Αλυτάρχη, τους Διαιτητές και
τους Αρχηγούς των ομάδων. Κάθε γεγονός που λαμβάνει
χώρα μετά την λήξη του (επεισόδια κάθε μορφής), αν δεν έχει
κλείσει το Φ.Α. θεωρείται ότι έλαβε χώρα στην κανονική
διάρκεια του διεξαχθέντα αγώνα, εντός του κυρίως αγωνιστικού
χώρου, αλλά και του περιβάλλοντος χώρου. Εάν τα πιο πάνω
γεγονότα λάβουν μέρος μετά το κλείσιμο του Φ.Α.
απαιτείται υποχρεωτικά η υποβολή έκθεσης από τον
αλυτάρχη και τους διαιτητές, εντός 24 ωρών.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΡΡΑΞΗΣ ΤΟ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥΦΥΛΛΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ
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και η παράταση αυτή σημειώνεται και υπογράφεται
υποχρεωτικά από τους Διαιτητές και τον Αλυτάρχη, οι
οποίοι οφείλουν ν' αναγράφουν την ακριβή ώρα του τελικού
κλεισίματος του Φύλλου Αγώνα.
5.8 Μετά το τέλος συνάντησης, που διεξάγεται στα πλαίσια των
πρωταθλημάτων της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών και
Γυναικών και του Κυπέλλου Ελλάδος, το γηπεδούχο σωματείο
μπορεί να οργανώσει συνέντευξη τύπου. Στην περίπτωση αυτή
η παρουσία των εκπροσώπων των διαγωνιζομένων σωματείων
είναι υποχρεωτική

άρθρο 11
Καθυστερήσεις - Έναρξη Αγώνα.
1.

Ο εκπρόσωπος κάθε διαγωνιζόμενου σωματείου, είκοσι λεπτά
(20') πριν από την ορισθείσα ώρα έναρξης του αγώνα
υποχρεούται να καταθέτει στην Γραμματεία την πλήρη σύνθεση
της ομάδας του, υπογεγραμμένη από τον ίδιο και τον Αρχηγό
της για την διαπίστωση της ταυτοπροσωπίας των δηλούμενων
αθλητών, καθώς και τα άτομα που έχουν δικαίωμα να
ευρίσκονται στον πάγκο σε έντυπο, το οποίο επισυνάπτεται στο
Φ.Α. και αποτελεί συνημμένο έγγραφό του, όπως και το
έγγραφο εξουσιοδότησης του νόμιμου εκπροσώπου ή του
αναπληρωτή του.
Μαζί με την κατάσταση των αθλητών ο εκπρόσωπος κάθε
σωματείου καταθέτει και τα δελτία υγείας και αθλητικής ιδιότητας
σε ειδικά ντοσιέ κατά αύξοντα αριθμό, σύμφωνα με αυτόν που
φέρουν στα σκουφάκια τους.

2.

Η έναρξη του αγώνα δεν μπορεί να επισπευσθεί, ούτε να
καθυστερήσει, παρά μόνο με απόκλιση δέκα λεπτών (10') και
αυτό εφόσον συντρέχει πραγματικά σπουδαίος λόγος. Ο
Αλυτάρχης έχει την δυνατότητα να καθυστερήσει την έναρξη του
αγώνα το πολύ κατά είκοσι λεπτά (20'), ώστε να
πραγματοποιηθεί ο αγώνας, αρκεί να μην κωλύεται η επιστροφή
του φιλοξενούμενου σωματείου και εφόσον προηγουμένως γίνει
ειδοποίηση στους εκπροσώπους των ομάδων. Το γεγονός της
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ύπαρξης των σοβαρών λόγων ο Αλυτάρχης είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει οπωσδήποτε στο Φ.Α. πριν την έναρξή
αυτού.
Σε περίπτωση παρέλευσης του προαναφερόμενου χρονικού
ορίου, ο Αλυτάρχης και οι Διαιτητές κλείνουν το Φ.Α.,
αναγράφοντας τους λόγους της μη διεξαγωγής του.
3.

Εάν μία ομάδα δεν προσέλθει και γενικά δεν εμφανισθεί μέσα
στο προβλεπόμενο - πιο πάνω - χρονικό διάστημα πριν από την
ορισθείσα έναρξη του αγώνα, αυτή δηλώνεται στο Φ.Α. ως
απούσα από τον Αλυτάρχη.

4.

Το σωματείο του οποίου η ομάδα σημειώθηκε στο Φ.Α. από τον
Αλυτάρχη ως απούσα, θα πρέπει μέσα σε 48 ώρες από τη μη
τέλεση του αγώνα στον οποίο δεν προσήλθε, να καταθέσει τα
σχετικά δικαιολογητικά και να υποβάλλει τους εν γένει
ισχυρισμούς του στην Ομοσπονδία ή στο αρμόδιο Μονομελές
Δικαιοδοτικό Όργανο (Αθλητικός Δικαστής), προκειμένου να
αποδείξει τους λόγους που συνετέλεσαν στην μη υπαίτια
προσέλευσή του στον συγκεκριμένο αγώνα.
Η πιο πάνω διάταξη δεν ισχύει για τα πρωταθλήματα που
διεξάγονται σε ομίλους. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο που
δεν προσήλθε στον 2ο κατά σειρά αγώνα του, θα πρέπει να
παραδώσει τα δικαιολογητικά της μη έγκαιρης άφιξης του στον
Αλυτάρχη.
Η παραπάνω διάταξη δεν αναιρεί
παραγράφου 6.1 του παρόντος άρθρου.

5.

την

εφαρμογή

της

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας, που δικαιολογημένα συνετέλεσε στην μη προσέλευση σωματείου σε
αγώνα, αυτός επαναλαμβάνεται με απόφαση του Αθλητικού
Δικαστή ή κατά περίπτωση του Δ.Σ. της «Κ.Ο.Ε.»., εφόσον
συντρέχουν οι λόγοι, που ρητά αναφέρονται στην παράγραφο
6.1 του παρόντος άρθρου.
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Την απόφαση αυτή μπορεί να λάβει εκτάκτως και ο Αλυτάρχης,
εφόσον η διεξαγωγή του αγώνα μπορεί να γίνει μέσα σε 24
ώρες και είναι πλήρως διαπιστωμένη η εύλογη αιτία της μη
προσέλευσης της ομάδας του σωματείου αυτού, καθόσον η μη
εμφάνισή της οφειλόταν στους λόγους που αναφέρονται στην
παράγραφο 6.1 του παρόντος άρθρου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της πιο πάνω
διάταξης είναι να υπάρχει σύμφωνη γνώμη Αλυτάρχη, Διαιτητών
και Παρατηρητή Διαιτησίας, εφόσον έχει ορισθεί.
6.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης ομάδας σε ορισθέντα αγώνα
εφαρμόζονται τα ακόλουθα :

6.1 Εξαιτίας της μη έγκαιρης εμφάνισης ή μη προσέλευσης
σωματείου από αντικειμενική αδυναμία, λόγω αντίξοων καιρικών
συνθηκών κ.λ.π., χωρίς το ένα ή και αμφότερα τα
διαγωνιζόμενα σωματεία να ευθύνονται για τη μη τέλεση του
αγώνα, αυτός επαναλαμβάνεται μέσα σε 24 ώρες στο ίδιο
κολυμβητήριο και την ίδια ακριβώς ώρα, χωρίς να απαιτείται
προηγούμενη απόφαση της διοργανώτριας αρχής («Κ.Ο.Ε.»).
Εάν όμως η διεξαγωγή του πιο πάνω αγώνα στη μετά την
αναβολή ορισθείσα μέρα και ώρα είναι επίσης αντικειμενικά
αδύνατη, τότε αυτός επαναλαμβάνεται σε χρόνο που θα ορισθεί
με απόφαση της «Κ.Ο.Ε.» μετά από εισήγηση της ΕΠ.Α.Υ.
6.2 Όλα τα πιο πάνω δεν ισχύουν για αγώνα που δεν τελέσθηκε
από αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του ενός ή και των δύο
σωματείων. Περίπτωση για την εφαρμογή της παρούσας
διάταξης αποτελεί και η μη τέλεση αγώνα, όταν σε αυτόν δεν
παρουσιάζεται καθόλου το ένα ή και τα δύο διαγωνιζόμενα
σωματεία από αιτία που δεν θεωρείται δικαιολογημένη .
6.3 Στη περίπτωση της παραγράφου 6.1 του παρόντος άρθρου, το
Φ.Α. που συντάχθηκε δεν παράγει έννομες συνέπειες και οι
αθλητές που έχουν δηλωθεί σε αυτό θεωρούνται ότι δεν
αγωνίσθηκαν και η αγωνιστική ημέρα του εν λόγω αγώνα δεν
προσμετράται στην έκτιση της ποινής των αθλητών και της
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έδρας του γηπεδούχου σωματείου, όταν έχει επιβληθεί σε
αγωνιστικές μέρες.
6.4 Αντίθετα, το παραπάνω Φ.Α. είναι ισχυρό και παράγει έννομες
συνέπειες για ό,τι σημειώθηκε σε αυτό από τους άρχοντες του
αγώνα, εφόσον τα αναγραφέντα αποτελούν περιπτώσεις
πειθαρχικών και άλλων παραπτωμάτων, που προβλέπονται και
τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του
Πειθαρχικού Κανονισμού της «Κ.Ο.Ε.».
Αγώνας που δεν τελέσθηκε ή δεν έληξε με υπαιτιότητα του ενός
ή και των δύο σωματείων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 6.2 του παρόντος άρθρου, προσμετράται στην
έκτιση της ποινής των αθλητών και της έδρας του γηπεδούχου
σωματείου και εφαρμόζεται κανονικά η προβλεπόμενη για το
Πρωτάθλημα βαθμολόγηση.
6.5 Σε περίπτωση που από τα αποδεικτικά στοιχεία δεν
αποδεικνύεται το δικαιολογημένο της μη προσέλευσης ομάδας
σε αγώνα, αυτός κατακυρώνεται υπέρ του σωματείου που
εμφανίσθηκε στον αγωνιστικό χώρο, με τέρματα 5-0, μετά από
απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Οργάνου. Επιπλέον
από το υπαίτιο σωματείο αφαιρείται και ένας (1) βαθμός από τη
βαθμολογία του Πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει,
επιτρέπεται δε σε αυτό να περατώσει τους υπολοίπους αγώνες
του κανονικά .

άρθρο 12
Φύλλο Αγώνα.
1.

Κάθε σωματείο δικαιούται να δηλώσει στο Φ. Α. μέχρι δεκατρείς
(15) υδατοσφαιριστές - τριες, στο οποίο αναγράφονται
ευκρινώς το όνομα και το επώνυμο, καθώς και η χρονολογία
γέννησής τους (απαγορεύονται τα υποκοριστικά ονόματα)
καθώς και ο αριθμός μητρώου.

1.1 Για όλα τα πρωταθλήματα Ανδρών και Γυναικών ο αριθμός των
δηλούμενων αθλητών-τριων μπορεί να ανέρχεται σε 15,
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υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δυο (2) από αυτούς-ές να
είναι γεννηθέντες-είσες μέχρι το έτος 2001 . Στην περίπτωση
αυτή οι εκπρόσωποι των διαγωνιζόμενων ομάδων οφείλουν να
παραδίδουν στον Αλυτάρχη επίσημο έγγραφο, από το οποίο
πρέπει να προκύπτει ότι τουλάχιστον δυο (2) από τους αθλητέςτριές τους που δηλώνουν είναι γεννηθέντες-είσες μέχρι το πιο
πάνω έτος 2001
Στα πρωταθλήματα ηλικιών ισχύει η δήλωση 15άδας χωρίς
κανένα όρο και περιορισμό.
2.

Ο αρχηγός της ομάδας πριν από την έναρξη του αγώνα είναι
υποχρεωμένος να υπογράφει το Φ.Α. και είναι υπεύθυνος για τη
νόμιμη συμμετοχή των αναγραφομένων παικτών, δεσμεύοντας
με τον τρόπο αυτό το σωματείο του.
Στο Φ.Α. δεν αναγράφονται αθλητές που δεν είναι παρόντες
στον αγωνιστικό χώρο και δεν φέρουν την αθλητική τους
ενδυμασία ή τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από
αγώνες, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ποινή τους.

3.

Οι αρχηγοί των διαγωνιζόμενων σωματείων, προκειμένου να
λάβουν γνώση για γεγονότα που τυχόν διενεργήθηκαν κατά την
διάρκεια ή μετά το τέλος του αγώνα και σημειώθηκαν στην
στήλη των "παρατηρήσεων" του Φ.Α., το υπογράφουν
υποχρεωτικά το αργότερο σε πέντε λεπτά (5') μετά τη λήξη του
αγώνα.

4.

Αν οι ομάδες δια του αρχηγού τους αρνηθούν να υπογράψουν
το Φ.Α. ή δεν προσέλθουν καθόλου στην Γραμματεία του αγώνα
για τον σκοπό αυτό, γίνεται σημείωση από τον Αλυτάρχη ή τους
Διαιτητές, προκειμένου να αναφερθεί το γεγονός αυτό.

5.

Η μη υπογραφή του Φ.Α. από τον Αρχηγό διαγωνιζόμενης
ομάδας, επιφέρει σε αυτόν αυτόματα την ποινή αποκλεισμού
μίας (1) αγωνιστικής ημέρας, που την εκτίει την αμέσως
επόμενη αγωνιστική ημέρα και ο Αλυτάρχης παρακρατεί το
δελτίο της αθλητικής του ιδιότητας και υγείας, τα οποία
παραδίδει μέσα σε 24 ώρες στην Γραμματεία της «Κ.Ο.Ε.», μαζί
με το Φ.Α.
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6.

Τα Φ.Α. για τους αγώνες της Α1, Α2 και Β' Εθνικής Κατηγορίας
Ανδρών και Γυναικών, αλλά και των αγώνων του Κυπέλλου
Ελλάδος Ανδρών αποστέλλονται στον Αθλητικό Δικαστή, για
όλα δε τα υπόλοιπα Πρωταθλήματα, που επίσης
διοργανώνονται από την «Κ.Ο.Ε.», αρμόδιο να επιληφθεί είναι
το Δ.Σ. αυτής, στο οποίο και αποστέλλονται όλα τα Φ.Α. (Βλ.
σχετικά άρθρο 5 παρ. 4 της παρούσας Προκήρυξης).

7.

Κανένας εκτός από τον Αλυτάρχη και τους Διαιτητές δεν μπορεί
να αναγράψει οτιδήποτε στο Φ.Α. Σε περίπτωση
πλαστοπροσωπίας αθλητή που αναγράφεται στο Φ.Α. ευθύνη εκτός όλων των άλλων προσώπων - έχει και ο Αρχηγός της
ομάδας, η οποία διέπραξε την πιο πάνω πειθαρχικά ελεγχόμενη
πράξη. Η πλαστοπροσωπία θεωρείται ότι διεπράχθη ακόμη και
όταν έχει τελεσθεί με απόπειρα αντικανονικής συμμετοχής
αθλητή (Βλ. και άρθρο 17 παρ. 1, περ. 1.5 της παρούσας).
Προϋπόθεση για την έρευνα πιθανής περίπτωσης πλαστοπροσωπίας αθλητής-τριας σε κάποιο αγώνα, πλην της
αυτεπάγγελτης έρευνας εκ μέρους των Αρχόντων των αγώνων,
αποτελεί και η καταγγελία από οποιοδήποτε πρόσωπο και
περιέρχεται σε γνώση των πιο πάνω προσώπων, τα οποία
ενεργούν άμεσα κατά τη κρίση τους και σύμφωνα με τα στοιχεία
που έχουν στη διάθεσή τους. Η πλαστοπροσωπία αθλητή ή
αθλήτριας τεκμαίρεται ότι τελέσθηκε με την δήλωση στο Φ.Α.,
ανεξάρτητα αν δεν επακολούθησε συμμετοχή στον αγώνα. Η
σχετική ένσταση μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε πριν, κατά
και μετά τη λήξη του αγώνα, ακόμη και εντός 24 ωρών από την
διεξαγωγή του, με έγγραφο που αποστέλλεται στην «Κ.Ο.Ε.»,
προς υποστήριξη αυτής

8.

Στη περίπτωση αναγραφής αθλητή - τριας στο Φ.Α. σε αγώνα
Πρωταθλήματος,
Κυπέλλου
Ελλάδας
και
επίσημων
διοργανώσεων για ΒΙΑΙΟΠΡΑΠΑ και αποβολή χωρίς αντικατάσταση, επιβάλλεται αυτόματα ποινή αποκλεισμού μίας (1)
αγωνιστικής ημέρας (της επόμενης), άσχετα με το ύψος της
ποινής που θα επιβληθεί στη συνέχεια από τα αρμόδια Όργανα
που
ασκούν
τον
Πειθαρχικό
Έλεγχο,
εκτός
εάν

[38]

προηγουμένως επιλήφθηκαν τα αρμόδια όργανα και
γνωστοποίησαν την απόφασή τους, οπότε πλέον
εφαρμόζεται αυτή.
8.1 Εφόσον αθλητής - τρια υπέπεσε στο προαναφερθέν Πειθαρχικό
παράπτωμα κατά την διάρκεια του αγώνα, αναγράφεται
υποχρεωτικά στο Φ.Α. από τους διαιτητές, κατά τρόπο σαφή και
συγκεκριμένο. και υποχρεωτικό του επιδεικνύεται κόκκινη
κάρτα, η οποία αναφέρεται στο Φ.Α..
Σε περίπτωση που το ίδιο παράπτωμα διεπράχθη από αθλητήτρια μετά το τέλος του αγώνα, αναγράφεται επίσης υποχρεωτικά
στο Φ.Α. από τους διαιτητές, αλλά δεν είναι υποχρεωτική η
επίδειξη κόκκινης κάρτας και η αναγραφή της στο Φ.Α..
Διευκρινίζεται ότι η επιβαλλόμενη πιο πάνω ποινή της μίας (1)
αγωνιστικής μέρας, επέρχεται και αν ακόμη ο Αλυτάρχης του
αγώνα για οποιοδήποτε λόγο και αιτία δεν προβεί στην
παρακράτηση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του αθλητή.
Η ποινή αυτή εκτελείται υποχρεωτικά στον αμέσως επόμενο
επίσημο αγώνα του σωματείου του παρεκτραπέντα αθλητή τριας της διοργάνωσης εκείνης, στον αγώνα της οποίας
υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωμα, συμπεριλαμβανομένης
και αυτής του Κυπέλλου Ελλάδος, σύμφωνα με το επίσημο
αγωνιστικό πρόγραμμα της ομάδος του.
8.2 Σε περίπτωση που το δελτίο αθλητικής ιδιότητας και υγείας του
παρεκτραπέντα αθλητή παρακρατείται από τον Αλυτάρχη, ο
τελευταίος το αποστέλλει μέσα σε 24 ώρες μετά τη λήξη του
αγώνα στη Γραμματεία της Κ.Ο.Ε, μαζί με το Φ.Α.
Η μη παρακράτηση του δελτίου μετακυλύει την ευθύνη της μη
συμμετοχής αθλητή-τριας στο σωματείο που ανήκει.
9.

Σε περίπτωση αναγραφής αθλητή-τριας στο Φ.Α. για
ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ και για λόγω ή έργω ΕΞΥΒΡΙΣΗ κατά του
Αλυτάρχη, των Διαιτητών, του Παρατηρητή Διαιτησίας, των
Γραμματέων, των Κριτών τερμάτων και των λοιπών
παραγόντων του αγώνα και εφόσον με την πειθαρχικά
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ελεγχόμενη
αυτή
συμπεριφορά
(του
αθλητή-τριας)
προσβάλλεται αντικειμενικά το κοινό περί δικαίου αίσθημα,
επιβάλλεται αυτόματα η ποινή του αποκλεισμού μίας (1)
αγωνιστικής μέρας (της επόμενης), άσχετα με τη ποινή που θα
επιβληθεί στη συνέχεια από τα αρμόδια όργανα.
Το εδάφιο γ. της παραγράφου 8.1 και το εδάφιο α. της
παραγράφου 8.2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
αναλόγως .
10. Στην περίπτωση της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, ο
διαιτητής θα πρέπει οπωσδήποτε να επιδεικνύει κόκκινη κάρτα,
ανεξάρτητα εάν η πειθαρχική παράβαση έλαβε χώρα κατά τη
διάρκεια του αγώνα ή μετά το τέλος του. Σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις (απλή διαμαρτυρία, απείθεια κ.α.) επιδεικνύεται
κίτρινη κάρτα. Όλα τα παραπάνω αναφέρονται υποχρεωτικά
στο Φ.Α.
11 .Η ποινή της μίας (1) αγωνιστικής ημέρας που κατά περίπτωση
επιβάλλεται αυτόματα στον αθλητή - τρια, σύμφωνα με τις πιο
πάνω παραγράφους του παρόντος άρθρου, συμψηφίζεται στην
ποινή επιπλέον αγωνιστικών ημερών, που μπορεί να έχει
επιβληθεί με απόφαση του Μ.Δ.Ο. (Αθλητικός Δικαστής).
11. Δεν αναγράφεται στο Φ.Α. η κόκκινη κάρτα που
επιδεικνύεται στον αθλητή για προσπάθεια εξαπάτησης
του διαιτητή ή συνεχούς παρεμπόδισης. Σε περίπτωση που
κατά την τέλεση αγώνων προκληθούν φθορές στον εξοπλισμό του
κολυμβητηρίου (θραύση υαλοπινάκων, χρονομέτρων κ.α.) από
πρόσωπα που συνδέονται με τα διαγωνιζόμενα σωματεία και τα
οποία έχουν δηλωθεί στο Φ.Α., το γεγονός, αυτό ανεξάρτητα από
το αν αναγραφεί στο Φ.Α., εφόσον καταγγελθεί από τα αρμόδια
πρόσωπα (Άρχοντες Αγώνων, Αστυνομική Αρχή, Επιτροπή
Διοίκησης Κολυμβητηρίου κλπ) και η πιο πάνω καταγγελία
αποδειχθεί βάσιμη, επισύρει για τον υπαίτιο την ποινή των
περιπτώσεων 8.1 και 9 του παρόντος άρθρου.
Πέραν της ποινής αυτής ο υπαίτιος επιπλέον επιβαρύνεται και
με την δαπάνη αποκατάστασης της ζημιάς που προκάλεσε. Το
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ύψος της δαπάνης προκύπτει από την εκκαθάριση στην οποία
προβαίνει η Επιτροπή Διοίκησης του Κολυμβητηρίου, η οποία
πρέπει να περιέρχεται σε γνώση του σωματείου στο οποίο
ανήκει το πιο πάνω υπαίτιο πρόσωπο. Επιπροσθέτως το
σωματείο αυτό είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο συνυπόχρεο
στη κάλυψη της δαπάνης για την αποκατάσταση της
προαναφερθείσας ζημιάς.
12. Οι περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 8 και 9 του
παρόντος άρθρου, εάν λάβουν χώρα με τη λήξη του αγώνα και
μέχρι να κλείσει το Φ.Α. επιφέρουν επίσης αυτόματα την ποινή
του αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας, άσχετα με την
ποινή που μπορεί να επιβληθεί στην συνέχεια από το αρμόδιο
Όργανο.
13

Η σειρά διανομής των Φ.Α. μετά την λήξη του αγώνα έχει ως
εξής: ΛΕΥΚΟ στη διοργανώτρια («ΚΟ.Ε.»).
ΜΠΛΕ στο «Σ.Ε.Δ.Υ.
ΡΟΖ στη νικήτρια ομάδα (και σε ισοπαλία στη φιλοξενούμενη)
ΚΙΤΡΙΝΟ στην ηττημένη ομάδα και σε ισοπαλία στη γηπεδούχο.

άρθρο 13
ΑΙΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΟΙΝΕΣ
Σύμφωνα με τους Γενικούς Οργανωτικούς Κανόνες, αναφορικά με τη
παροχή των μέτρων ασφαλείας στους αγώνες υδατοσφαίρισης, θα
πρέπει οι διοργανωτές σύλλογοι και τα γηπεδούχα σωματεία να
συμμορφώνονται με τα παρακάτω:
1.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ 9 του ν. 4049/12, η άδεια
τέλεσης αγώνων χορηγείται από την οικεία περιφέρεια και το
γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια
Αστυνομική Αρχή, καθώς επίσης να λάβει τα απαραίτητα μέτρα
ασφαλείας για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.
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2.

Τριάντα (30') λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, ο υπεύθυνος
του γηπεδούχου σωματείου υποχρεούται να παρουσιάζει στον
Αλυτάρχη αντίγραφο της άδειας τέλεσης αγώνα.

3.

Εφόσον η Αστυνομία έχει ειδοποιηθεί κανονικά και στο
κολυμβητήριο δεν προσέλθει δύναμή της, τότε το σωματείο
ειδοποιεί και πάλι έως και την τελευταία στιγμή το Αστυνομικό
τμήμα της περιοχής, ώστε να προσέλθει το συντομότερο ικανή
Αστυνομική δύναμη για τη ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

άρθρο 14
Αποτέλεσμα Αγώνα που διακόπηκε.
1.

Αγώνας που διακόπηκε, εξ' αιτίας της ακαταλληλότητας του
αγωνιστικού χώρου, ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας (π.χ.
διακοπή ηλεκτροφωτισμού, τραυματισμού Διαιτητή κλπ)
επαναλαμβάνεται με απόφαση της του Δ.Σ. της «Κ.Ο.Ε.» από
του χρονικού σημείου της διακοπής, διατηρουμένων όλων των
στοιχείων που αναγράφονται στο Φ.Α. (σκορ, φάουλ, τάϊμ άουτ,
αποβολές αθλητών, μη επιτρεπόμενης της αναπλήρωσής τους).

1.1 0 αγώνας αυτός θα πρέπει να επαναληφθεί την επόμενη ημέρα
και την ίδια ώρα στο ίδιο κολυμβητήριο. Αν αυτό δεν καταστεί
δυνατό, η ημέρα διεξαγωγής του ορίζεται το ταχύτερο από το
κατά περίπτωση αρμόδιο Όργανο.
2.

Αν ο αγώνας διακοπεί συνέπεια επεισοδίων που δημιουργήθηκαν αποδεδειγμένα από αθλητές, παράγοντες ή
οπαδούς του ενός ή και των δύο σωματείων, το κύρος
του εξαρτάται από την απόφαση του αρμόδιου πειθαρχικού
οργάνου (Μ.Δ.Ο. ή Δ.Σ. της «Κ.Ο.Ε.», κατά περίπτωση).
Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, ο διαιτητής
υποχρεούται :

2.1

Να κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ του ανυπαίτιου σωματείου,
με το αποτέλεσμα που έχει διαμορφωθεί κατά τον χρόνο
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της διακοπής, αν αυτό είναι υπέρ της ομάδας του σωματείου
υπέρ του οποίου πρέπει να κατακυρωθεί ο αγώνας .
2.2 Να κατακυρώνει τον αγώνα με αποτέλεσμα 5-0 υπέρ του
ανυπαίτιου σωματείου, εφόσον το σκορ κατά τον χρόνο
της διακοπής είναι υπέρ του υπαίτιου για την διακοπή
του αγώνα σωματείου, επί πλέον δε του αφαιρούνται δύο
(2) βαθμοί από τον βαθμολογικό πίνακα και του
καταλογίζονται τα έξοδα τέλεσης του αγώνα.
3.

Στην περίπτωση ισοβαθμίας του σωματείου υπέρ του οποίου
κατακυρώθηκε αγώνας με την διαδικασία που προβλέπεται
στην παράγραφο 3.3 του παρόντος άρθρου, το αποτέλεσμα
του διακοπέντα αγώνα δεν θα υπολογίζεται, αλλά θα με
απόφαση του Δ.Σ. της «Κ.Ο.Ε» θα διεξάγεται αγώνας ή
αγώνες κατάταξης με το ή τα σωματεία που ισοβάθμησαν μαζί
του, εξαιρουμένης της περίπτωσης κατά την οποία ισοβαθμούν
τα σωματεία του διακοπέντα ή μη τελεσθέντα αγώνα .

4

Αν για την διακοπή αγώνα θεωρηθούν υπαίτια τα
διαγωνιζόμενα σωματεία, επιβάλλονται
σε αυτά οι
ποινές του μηδενισμού τους, αφαίρεσης επί πλέον δύο (2)
βαθμών και των εξόδων τέλεσης του αγώνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
άρθρο 15
Ιατρός Αγώνα.
1.

Το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να επιμελείται για
τη παρουσία γιατρού στους αγώνες της ομάδας του, προς
κάλυψη
πιθανού
ατυχήματος
ή
τραυματισμού
των
αγωνιζομένων αθλητών.

2.

Ο ιατρός θα πρέπει να πιστοποιεί με επίσημο έγγραφο την
ιδιότητά του.

3.

Σε περίπτωση που ο ιατρός (του αγώνα) αποβάλλεται από τους
Άρχοντες του Αγώνα για παρακώλυση του έργου τους, για
ανάρμοστη και οποιαδήποτε άλλη πειθαρχικά ελεγχόμενη
συμπεριφορά, ο αγώνας διακόπτεται και συνεχίζεται μόλις
αφιχθεί άλλος ιατρός με ευθύνη του γηπεδούχου σωματείου, το
πολύ μέσα σε 30' λεπτά από την ώρα της διακοπής. Μετά τη
παρέλευση της παραπάνω χρονικής προθεσμίας ο αγώνας
θεωρείται ότι διεκόπη οριστικά με υπαιτιότητα του γηπεδούχου
σωματείου. Το γεγονός αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά στο
Φ.Α. και ο υπαίτιος ιατρός παραπέμπεται στο αρμόδιο που του
ασκεί πειθαρχικό έλεγχο, παράλληλα δε καταγγέλλεται και
συνδικαλιστικό του Όργανο για την επιβολή επιπλέον
κυρώσεων.

4.

Σε περίπτωση μη παρουσίας ιατρού, ο Αλυτάρχης δεν μπορεί
να επιτρέψει την έναρξη του αγώνα, αναμένοντας την
προσέλευσή του το πολύ για είκοσι λεπτά (20'). Μετά την
εκπνοή του πιο πάνω εικοσάλεπτου και εφόσον τελικά δεν
παρουσιασθεί ιατρός, ο Αλυτάρχης δεν επιτρέπει οριστικά την
έναρξη του αγώνα, το γεγονός δε αυτό το αναφέρει στο Φ.Α.
υποχρεωτικά.
Στην
περίπτωση
αυτή
ο
αγώνας
επαναλαμβάνεται και η δαπάνη για την μετακίνηση του
φιλοξενούμενου σωματείου και των Διαιτητών βαρύνει
αποκλειστικά το υπαίτιο γηπεδούχο σωματείο.
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5.

Σε περίπτωση υποτροπής (για παράβαση του άρθρου 15 παρ.
4 του παρόντος άρθρου), το υπαίτιο (γηπεδούχο) σωματείο
τιμωρείται με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση Οργάνου
με μηδενισμό και με αποκλεισμό της έδρας του με μία (1) αγωνιστική ημέρα, την οποία θα εκτίσει κεκλεισμένων των θυρών.

6.

Η αποζημίωση του ιατρού βαρύνει το γηπεδούχο σωματείο,
εκτός των περιπτώσεων εκείνων που το Πρωτάθλημα διεξάγεται
σε Ομίλους.

άρθρο 16
Διεξαγωγή Αγώνα.
1. Σκουφιά αθλητών
Κατά την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 τα σωματεία που
συμμετέχουν στα Πρωταθλήματα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας
Ανδρών και Γυναικών, υποχρεούνται να τοποθετούν στα σκουφιά
των αθλητών-τριών τους :
1.1 Το έμβλημα και το όνομα του σωματείου τους στο εμπρόσθιο
μέρος του σκουφιού με το οποίο αγωνίζονται, σύμφωνα με το
σχήμα .
1.2 Στο χώρο του μετώπου δεν επιτρέπεται η εμφάνιση λογότυπου,
εμβλήματος ή οποιουδήποτε άλλου διακριτικού, πλην του
λογότυπου του ονόματος του σωματείου, το οποίο πρέπει να
εφάπτεται περιμετρικά στο σκουφάκι, εκτός αν ο χορηγός
αποτελεί μέρος της ονομασίας του σωματείου. Στη περίπτωση
αυτή θα τοποθετείται μόνο η ονομασία και όχι το τυχόν
λογότυπο του χορηγού.
1.3 Οι διαστάσεις του λογοτύπου δεν πρέπει να είναι μικρότερες
από 8,5Χ8,5εκ. Το δε όνομα του συλλόγου πρέπει να έχει
γράμματα ύψους έως 2 εκ. και μήκος έως 13εκ.
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Σχήμα1 : Χώρος τοποθέτησης λογοτύπων συλλόγων και σήματος
της Α1 Ανδρών – Α’ Γυναικών .
1.4

Το λογότυπο των σωματείων που συμμετέχουν στα
Πρωταθλήματα της Α1 κατηγορίας Ανδρών (σχήμα 2α) και Α’
Γυναικών (σχήμα 2β), τοποθετείται στο δεξί πλαϊνό μέρος του
σκουφιού και οι διαστάσεις του δεν πρέπει να είναι μικρότερες
από 3Χ3,5εκ.
Η τοποθέτηση του λογότυπου του χορηγού τους, οι διαστάσεις
του οποίου μπορεί να είναι έως 15εκ. ύψος, καλύπτει ολόκληρο
το φάρδος του πίσω μέρος του σκουφιού. Προαιρετικά μπορεί
επίσης να τοποθετηθεί και το όνομα του παίκτη στο πίσω μέρος
του σκουφιού. Στην περίπτωση αυτή οι διαστάσεις των
γραμμάτων πρέπει να είναι ανάλογες του διαθέσιμου χώρου
κατά μήκος (13εκ.) και ύψος (2εκ.) του σκουφιού (σχήμα 1β).

Σχήμα 2: Λογότυπο Α1 Ανδρών και Α’ Γυναικών
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1.5 Τα σωματεία υποχρεούνται να μεριμνούν για την προμήθεια
τεσσάρων σετ σκουφιών. Τα δύο έγχρωμα, τα άλλα δύο
λευκά, υποχρεωτικά με καλύμματα στα αυτιά. Ιδιαίτερα στη
λευκή σειρά, πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε ο αριθμός και τα
διακριτικά του συλλόγου να εμφανίζονται με τα επίσημα
χρώματά του. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται σύλλογος να
χρησιμοποιήσει στα σκουφιά ή στην γενικότερη αθλητική
εμφάνιση των αθλητών του χρώματα άλλα από τα δηλωθέντα
επίσημα ή το ουδέτερο λευκό . Σε περίπτωση ομοιομορφίας στα
χρώματα φιλοξενουμένων και γηπεδούχων σωματείων, την
υποχρέωση αλλαγής του χρώματος στα σκουφάκια έχει το
φιλοξενούμενο σωματείο.
1.6 Οι τερματοφύλακες πρέπει υποχρεωτικά να φορούν σκουφάκια
κόκκινου χρώματος τα οποία θα φέρουν τους αριθμούς (1) και
(13)
1.7 Ο έλεγχος για την καταλληλότητα των σκουφιών
πραγματοποιείται από τον Αλυτάρχη πριν την έναρξη των
αγώνων . Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα αναφερόμενα
στις παραγράφους 1.1. και 1.2 του παρόντος άρθρου, ο
Αλυτάρχης υποχρεούται να τα αναφέρει στο Φ.Α. ως παράβαση
της παρούσας Προκήρυξης και στην συνέχεια για τις περαιτέρω
συνέπειες επιλαμβάνεται το Δ.Σ. της «Κ.Ο.Ε.».
1.8 Πριν την έναρξη των Πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών, τα
σωματεία πρέπει να αποστέλλουν στην «Κ.Ο.Ε.» τις συμβάσεις
χορηγίας που συνάπτουν για τη διαφήμιση προϊόντων ή
υπηρεσιών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτές είναι
σύννομες με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2725/99, όπως αυτός
ισχύει σήμερα.
1.9 Οι αθλήτριες των γυναικείων ομάδων υποχρεούνται να φέρουν
κάτω από το εξωτερικό σκουφάκι άλλο (σκουφάκι) πλαστικό,
ανάλογου χρώματος (λευκού, μπλε ή μαύρου), με αυτό που
φορούν στον συγκεκριμένο αγώνα.
Απαγορεύεται στους αθλητές - αθλήτριες να χρησιμοποιούν
στους αγώνες των σωματείων τους αθλητικό υλικό που
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κατέχουν από την συμμετοχή στις Εθνικές Ομάδες, στο οποίο
υπάρχει το εθνόσημο και το λογότυπό τους.
2. Πάγκοι των διαγωνιζόμενων σωματείων
2.1 Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της FINA
(Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Κολύμβησης), οι πάγκοι των δύο (2) ομάδων
πρέπει να είναι τοποθετημένοι απέναντι από τη γραμματεία και
εκατέρωθεν αυτής. Τα διαγωνιζόμενα σωματεία αλλάζουν
πάγκους μετά τη λήξη της 2ης περιόδου του κανονικού αγώνα,
καθώς και μετά τη λήξη της 1ης περιόδου της παράτασης.
2.2 Για την επιλογή τερμάτων γίνεται κλήρωση στην έναρξη του
αγώνα παρουσία των δύο αρχηγών των ομάδων και των δύο
διαιτητών .
2.3 Ο Αλυτάρχης του αγώνα, εάν κρίνει αναγκαίο μπορεί να προβεί
στη μετάθεση και αλλαγή του ή των πάγκων των ομάδων, κατά
τα οριζόμενα της παρούσας Προκήρυξης .
3. Μπάλες τέλεσης των αγώνων
3.1 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.
Οι μπάλες που επιλέγονται από τους Διαιτητές, υποδεικνύονται
πριν την έναρξη του αγώνα από τους αρχηγούς των ομάδων. Η
γηπεδούχος ομάδα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5)
μπάλες, για να χρησιμοποιούνται στον αγώνα.
3.2 Τα Πρωταθλήματα Ανδρών, Νέων Ανδρών, Εφήβων
διεξάγονται με μπάλες Νο 5, τα Πρωταθλήματα Γυναικών,
Νεανίδων, Κορασίδων και Παίδων με μπάλες Νο 4, τα
Πρωταθλήματα Μίνι Παίδων και Μίνι Κορασίδων με μπάλες Νο
3.
3.3 Για την τέλεση των αγώνων Πρωταθλημάτων είναι υποχρεωτική
η χρησιμοποίηση μπάλας συγκεκριμένου τύπου και εταιρείας,
απαγορευμένης της χρησιμοποίησης οποιασδήποτε άλλης
μπάλας (διαφορετικού τύπου και εταιρείας) που δεν
προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη.
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Για το Πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020
ορίζεται ότι καθίσταται υποχρεωτική η χρησιμοποίηση της
μπάλας της εταιρείας kapk7seven με σήμανση της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας (LEN), σε όλες τις κατηγορίες Εθνικών
πρωταθλημάτων και στους αγώνες κυπέλου.
5.

Λήξη αγώνα με ισόπαλο αποτέλεσμα

Σε περίπτωση που κάποιος αγώνας στην κανονική του διάρκεια
(τέσσερις περίοδοι των 8 λεπτών) λήξει με ισόπαλο αποτέλεσμα και
πρέπει οπωσδήποτε να αναδειχθεί νικητής, ακολουθεί η διαδικασία
εκτέλεσης πέναλτι.
6.

Αθλητές αποβληθέντες προσωρινά ή οριστικά
Αθλητής ή αθλήτρια που αποβάλλεται οριστικά, με ή χωρίς
αντικατάσταση, οφείλει να εγκαταλείψει άμεσα τον αγωνιστικό
χώρο με παρέμβαση και υπόδειξη του Προπονητή ή του
υπεύθυνου Εφόρου (εκπροσώπου) του διαγωνιζόμενου
σωματείου, απαγορευμένης της παραμονής του (της)
αποβεβλημένου (ης) αθλητού (τριας), ακόμη και στο χώρο των
αποδυτηρίων.

7.

Προπονητές και Παράγοντες.

7.1.Κάθε σωματείο δέκα (10) μέρες πριν την έναρξη της
αγωνιστικής περιόδου είναι υποχρεωμένο να δηλώσει
εγγράφως στην «Κ.Ο.Ε.» τον Προπονητή και τον Βοηθό
Προπονητή για κάθε πρωτάθλημα εθνικής κατηγορίας και
ηλικιακό. Σε περίπτωση που μετά την έναρξη των επισήμων
αγωνιστικών υποχρεώσεων του σωματείου (Πρωταθλήματος,
Κυπέλλου Ελλάδος, κλπ), λυθεί η συνεργασία του σωματείου με
οποιονδήποτε από τους Προπονητές του, το σωματείο αυτό
πρέπει να ενημερώσει την Κ.Ο.Ε. το αργότερο 72 ώρες πριν
από τον επόμενο αγώνα του που ακολουθεί μετά τη λύση της
συνεργασίας.
7.2.Σε εφαρμογή του Άρθρου 31 παρ.1 του Νόμου 2725/99, όπως
αυτός ισχύει σήμερα, τα σωματεία που συμμετέχουν σε όλα τα
πρωταθλήματα, πρέπει υποχρεωτικά να προσλαμβάνουν
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Προπονητές, μόνο εκείνους που είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος που χορηγείται από την Γ.Γ.Α. Οι Προπονητές
αυτοί στην συνέχεια εφοδιάζονται υποχρεωτικά με το
ειδικό δελτίο (διαπίστευση), το οποίο χορηγείται αποκλειστικά
από το συνδικαλιστικό τους φορέα. Τα πλήρη στοιχεία της πιο
πάνω διαπίστευσης κατατίθενται πριν την έναρξη κάθε αγώνα
στη Γραμματεία, σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει το
σωματείο. Σε περίπτωση άρνησης επίδειξης του δελτίου
διαπίστευσης του Προπονητή, επιβάλλεται αυτόματα σε αυτόν η
ποινή μίας (1) αγωνιστικής εκτός αγώνα. Οι αντικαταστάτες των
τιμωρημένων προπονητών, θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στην
«Κ.Ο.Ε.» και να πληρούν τις διατάξεις της παραπάνω
παραγράφου.
Βοηθός προπονητή μπορεί να είναι και ο συνδεόμενος με το
σωματείο με σύμβαση μαθητείας ως εκπαιδευόμενος
προπονητής , η οποία θα πρέπει να έχει κατατεθεί στην ΚΟΕ
πριν την έναρξη εκάστου πρωταθλήματος η κυπέλου.
7.3.Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Βοηθός Προπονητή, οι αθλητές
και ο 'Έφορος της ομάδας που βρίσκονται στους πάγκους των
ομάδων, πρέπει να είναι καθισμένοι.
7.4

ΜΟΝΟ στον Προπονητή των διαγωνιζομένων ομάδων
επιτρέπεται να είναι όρθιος και να κινείται μπροστά στον πάγκο
της ομάδας του, καθώς επίσης να βαδίζει κατά μήκος της
δεξαμενής και μέχρι τη γραμμή των 5 μέτρων στην περίπτωση
που η ομάδα τους βρίσκεται στην επίθεση. Διαφορετικά όταν η
ομάδα τους αμύνεται, θα πρέπει αμέσως να κατευθύνονται και
να κάθονται στον πάγκο τους.

7.5 Σε περίπτωση παράβασης των όσων αναφέρονται πιο πάνω
(παρ 12.5), από τους Διαιτητές υποδεικνύεται παρατήρηση, που
για μεν τον Βοηθό Προπονητή, αθλητή και 'Έφορο είναι
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ, για δε τον πρώτο Προπονητή είναι ΚΙΤΡΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ.
7.6.Μετά τη προηγούμενη πρώτη παρατήρηση (Κίτρινη Κάρτα), στον
Προπονητής, αυτός έχει το δικαίωμα να κινείται όπως πριν την
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δεχθεί. Σε περίπτωση που στην συνέχεια δεχθεί και δεύτερη
παρατήρηση,
αποβάλλεται
με
ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ,
υποχρεούμενος να εξέλθει του αγωνιστικού χώρου και να
παραμείνει στην εξέδρα, χωρίς να συμμετέχει στη διαδικασία
του αγώνα.
Σε περίπτωση που αποβάλλεται πρόσωπο από αυτά που
ευρίσκονται στους πάγκους των ομάδων, είτε πρόκειται για
Προπονητή, Βοηθό Προπονητή, είτε για παράγοντα, είτε για
αθλητές, επιβάλλεται σε αυτούς αυτομάτως η ποινή τάξεως
μιας (1) αγωνιστικής μέρας, η οποία εκτίεται την αμέσως
επόμενη αγωνιστική ημέρα, σύμφωνα με το επίσημο αγωνιστικό
πρόγραμμα της ομάδας τους, σε αγώνα του πρωταθλήματος
οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας
ή του κυπέλλου (αν
ακολουθεί), άσχετα με την ποινή που ενδεχομένως τους
επιβληθεί
από
τα
αρμόδιο
Όργανο,
αναλογικά
εφαρμοζόμενων αυτών που ορίζονται στην παρ 8 του
άρθρου 12 της παρούσης. Σε περίπτωση αποβολής του
πρώτου Προπονητή τα καθήκοντά του, ασκεί ο Βοηθός
Προπονητής, καθήμενος όμως υποχρεωτικά στον πάγκο της
ομάδας του.
Σε περίπτωση που αναβληθεί ο πρώτος επόμενος επίσημος
αγώνας, η ποινή εκτίεται την αμέσως επόμενη αγωνιστική που
ακολουθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα. Αν τα πιο πάνω
πρόσωπα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην κερκίδα
συνεχίζουν να παρεμβαίνουν στη διεξαγωγή του αγώνα,
αποβάλλονται ΚΑΙ εκτός κολυμβητηρίου. Σ' αυτή τη περίπτωση
ο αγώνας διακόπτεται μέχρι να αποχωρήσουν εντελώς από το
κολυμβητήριο και αν δεν συμμορφωθούν, μετά παρέλευση δέκα
λεπτών (10') ο αγώνας διακόπτεται οριστικά σε βάρος του
σωματείου στο οποίο ανήκουν τα πιο πάνω πρόσωπα και η
αιτία της διακοπής αναγράφεται υποχρεωτικά στο Φ.Α..
7.7 Ο προπονητής και ο βοηθός που τιμωρούνται σε αγώνα
οποιαδήποτε κατηγορία πρωταθλήματος, εκτίουν την ποινή
τους στην κατηγορία πρωταθλήματος που τιμωρήθηκαν.
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7.8 Όταν τα προαναφερόμενα πρόσωπα συμπληρώσουν τρείς (3)
κόκκινες κάρτες κατά τη διάρκεια της ίδιας αγωνιστικής
περιόδου, δηλαδή σε αγώνες Πρωταθλήματος και Κυπέλλου,
επιφέρει αυτόματα σε αυτούς την ποινή τάξεως δύο (2)
αγωνιστικών ημερών, η οποία εκτίεται στους αμέσως
επόμενους αγώνες. Εάν η πιο πάνω ποινή δεν έχει εκτιθεί στο
σύνολό της μέχρι την λήξη της αγωνιστικής περιόδου, το
υπόλοιπο αυτής μεταφέρεται στην επόμενη αγωνιστική περίοδο.
7.9 Η ποινή της μιας (1) αγωνιστικής ημέρας που κατά περίπτωση
επιβάλλεται αυτόματα στα προαναφερθέντα πρόσωπα,
σύμφωνα με τις πιο πάνω παραγράφους του παρόντος άρθρου,
συμψηφίζεται στην συνολική ποινή επιπλέον αγνωστικών
ημερών, που έχει τυχόν επιβληθεί με απόφαση του Μ.Δ.Ο.
(Αθλητικός Δικαστής).
7.10.Προπονητής ο οποίος
κατέχει
άδεια
ασκήσεως
επαγγέλματος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 31 παρ.
11 του Ν. 2725/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν
επιτρέπεται να είναι εν ενεργεία αθλητής σε σωματείο
οποιασδήποτε αγωνιστικής
κατηγορίας, πλην του
Πρωταθλήματος των MASTERS (Βετεράνων).
Το αυτό ισχύει και για τον βοηθό προπονητή.
Για να συμμετάσχει προπονητής-τρια ως αθλητής-τρια στις
επίσημες διοργανώσεις της «Κ.Ο.Ε.», υποχρεούται να
έχει καταθέσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του
προπονητή στην Κ. Ο .Ε., πριν
την
έναρξη της
αγωνιστικής περιόδου όλων των Πρωταθλημάτων 2017-18
την οποία θα παραλαμβάνει μετά την λήξη αυτών.
Διαφορετικά η τυχόν συμμετοχή του αποτελεί περίπτωση
αντικανονικής συμμετοχής.
8. Ποινές στα Πρωταθλήματα που διεξάγονται σε Ομίλους και
σε άλλες περιπτώσεις
8.1 Στη περίπτωση που άτομα των διαγωνιζομένων σωματείων
προκαλέσουν από τους πάγκους τους με οποιονδήποτε τρόπο
προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα (φωνασκίες,
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ύβρεις, διαμαρτυρίες κλπ) αποβάλλονται από τον αγωνιστικό
χώρο, με απόφαση του Αλυτάρχη ή των Διαιτητών (του αγώνα)
και το γεγονός αναφέρεται υποχρεωτικά στο Φ. Α.
8.2 Η πιο πανω συμπεριφορά επισύρει για τους προτρεπόμενους
αυτόματα τις ακόλουθες ποινές τάξεως , εφόσον
τους
επιδειχθεί κόκκινη κάρτα :
α.

Στον Προπονητή & Βοηθό Προπονητή (2) αγωνιστικές μέρες

β.

Στον αθλητή δύο (2) αγωνιστικές μέρες.

Αυτό δεν ισχύει για τις κατηγορίες Α2 Ανδρών και Β Γυναικών,
όπου οι ποινές σε αυτά τα πρωταθλήματα θα ισχύουν
όπως και στην Α1 Ανδρών - Γυναικών
γ.

Στον παράγοντα (΄Εφορο ή Βοηθό αυτού) αποκλεισμός μέχρι
το τέλος του πρωταθλήματος (για όλες τις φάσεις).

δ.

Εκτός από τα αναφερόμενα, στις περιπτώσεις α! και β! του
παρόντος άρθρου, εάν με την Έκθεση του Αλυτάρχη ή των
Διαιτητών προκύπτει απόπειρα βιαιοπραγίας ή βιαιοπραγία,
οι υπαίτιοι παραπέμπονται στο κατά περίπτωση αρμόδιο
Όργανο.

ε.

Οι αναφερόμενες παραβάσεις, εάν λάβουν χώρα στην Τελική
Φάση ή στον τελευταίο αγώνα διοργάνωσης, οι ποινές
ισχύουν για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

στ. Οι ποινές των περιπτώσεων α! και β! του παρόντος άρθρου
εφαρμόζονται στους αγώνες που διεξάγονται σε Ομίλους.
8.4 Σε περίπτωση που ομάδα διαγωνιζόμενου σωματείου αποχωρήσει υπαίτια από αγώνα Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου
που βρίσκεται σε εξέλιξη, αποβάλλεται από τη συγκεκριμένη
διοργάνωση για ένα (1) έτος και μηδενίζεται σε όλους τους
μέχρι την στιγμή εκείνη διεξαχθέντες αγώνες της, οι οποίοι
κατακυρώνονται υπέρ των αντιπάλων με αποτέλεσμα 5-0.
Επιπλέον επιβάλλεται σε αυτήν και χρηματική ποινή δύο
χιλιάδων (2.000) €.
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9.

Τεχνική Σύσκεψη

9.1 Αυτή καθιερώνεται πριν από κάθε Διοργάνωση, στην οποία
παρευρίσκονται οι Αλυτάρχες, οι Διαιτητές, οι Παρατηρητές
Διαιτησίας, οι Προπονητές και οι Παράγοντες των ομάδων που
συμμετέχουν στη διοργάνωση. Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική
και διενεργείται μιάμιση ώρα πριν την έναρξη του αγώνα.
Ο χώρος ορίζεται με ευθύνη της τοπικής Περιφερειακής
Επιτροπής της "Κ.Ο.Ε.", σε συνεργασία με το τοπικό Σωματείο
(εάν συμμετέχει) και μπορεί να ευρίσκεται στο κολυμβητήριο ή
στα γραφεία της Περιφερειακής Επιτροπής.
Ο Αλυτάρχης που ορίσθηκε έχει την υποχρέωση μετά το πέρας
των αγώνων να ενημερώσει με 'Έκθεση του το γραφείο
υδατοσφαίρισης της "Κ.Ο.Ε." (ΕΠ.Α.Υ.), για την σύσκεψη, για τα
πρόσωπα που παρευρέθησαν σε αυτή κ.λ.π..
9.2 Η παραπάνω διάταξη ισχύει και για την Τελική Φάση FINAL
FOUR του Κυπέλλου Ελλάδας.
10. Μηδενισμός Ομάδων
10.1 Σε περίπτωση που υπάρξει από τους Διαιτητές ομαδική
αποβολή αθλητών σωματείου, το αρμόδιο για τον πειθαρχικό
έλεγχο Όργανο μπορεί να μηδενίσει την ομάδα αυτή για τους
επόμενους αγώνες της με ποινή τουλάχιστον τριών (3)
αγωνιστικών ημερών.
Κατά τα άλλα τυγχάνουν εφαρμογής και οι διατάξεις των
άρθρων 14 και 17 παρ. 1 περ. 1.9 της παρούσας Προκήρυξης
10.2 Σαν αγωνιστικός χώρος νοείται η δεξαμενή, οι κερκίδες, τα
αποδυτήρια και οι υπόλοιποι χώροι που περιλαμβάνονται μέσα
στην εγκατάσταση που ευρίσκεται το κολυμβητήριο.
10.3 Κατά τα ανωτέρω, σε διακοπέντα αγώνα αναφέρεται ρητά
από τους Διαιτητές στο Φ.Α. σε βάρος ποίου σωματείου
διεκόπη ο αγώνας αυτός, εκτός από την οποιαδήποτε
ποινή που τελικά επιβληθεί από το αρμόδιο Δικαιοδοτικό
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Όργανο, το υπαίτιο σωματείο, σε βάρος του οποίου διεκόπη
ο αγώνας, τιμωρείται αυτόματα με μία αγωνιστική και
υποχρεούται να αγωνισθεί στον επόμενο αγώνα του
κεκλεισμένων των θυρών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
άρθρο 17
1.

ΒΑΘΜΟΛΟΠΕΣ - ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1.1 'Όπου υπάρχει διοργάνωση με βαθμολογία, σ'
ακολουθείται το εξής σύστημα για όλες τις κατηγορίες.

αυτήν

Για τη νίκη τρεις (3) βαθμοί
Για την ισοπαλία ένας (1) βαθμός
Για την ήττα μηδέν (0) βαθμοί
1.2 Σε περίπτωση που ένα σωματείο κατά τρόπο υπαίτιο δεν
προσέλθει σε ορισθέντα αγώνα ή αποχωρεί κατά τη διάρκεια
αγώνα Πρωταθλήματος οποιασδήποτε κατηγορίας, ΚΑΤΑΡΧΗΝ
μηδενίζεται και ο αγώνας αυτός κατακυρώνεται στο αντίπαλο
σωματείο με αποτέλεσμα 5-0, επιπλέον του αφαιρείται και ένας
(1) βαθμός από τη βαθμολογία της κατηγορίας που αγωνίζεται.
Εάν όμως το σωματείο αυτό αποχωρήσει οριστικά από το
Πρωτάθλημα, αφού μηδενισθεί στους υπολοίπους αγώνες του,
υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία, όλοι δε οι
αγώνες του κατακυρώνονται στους αντιπάλους του με
αποτέλεσμα 5-0.
Επιπροσθέτως το σωματείο αυτό, με απόφαση του Δ.Σ. της
«Κ.Ο.Ε.» δεν θα δικαιούται καμιάς αποζημίωσης, τόσο για
την συμμετοχή του στο Πρωτάθλημα από το οποίο απεχώρησε
ή δεν συμμετείχε, παρότι είχε δηλώσει συμμετοχή, όσο και για
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το Πρωτάθλημα
συμμετάσχει.

της

επόμενης

χρονιάς

στο

οποίο

θα

1.3 Η συμμετοχή των σωματείων στα Πρωταθλήματα είναι
υποχρεωτική. Αν κάποιο σωματείο δεν δηλώσει συμμετοχή
στο Πρωτάθλημα της κατηγορίας του, υποβιβάζεται αυτόματα
στην αμέσως κατώτερη κατηγορία και για δύο (2) χρόνια δεν
λαμβάνει καμία αποζημίωση .
1.4 Ομάδα σωματείου που για λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται σε
γεγονότα ανώτερης βίας αποχωρεί από το πρωτάθλημα μετά
την κλήρωση, μολονότι δήλωσε συμμετοχή, τιμωρείται με
χρηματική ποινή ύψους 1.500 € και για μία (1) αγωνιστική
περίοδο δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε πρωτάθλημα του
ιδίου φύλου όλων των κατηγοριών και υποβιβάζεται στην
εισαγωγική κατηγορία
Σε περίπτωση υποτροπής του, ισχύει η ίδια χρηματική ποινή
και στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής για δύο (2) χρόνια
στα πρωταθλήματα

1.5 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αντικανονική συμμετοχή
αθλητή-τριας, όπως ενδεικτικά αποτελούν οι περιπτώσεις
πλαστοπροσωπίας, αποκλεισμού λόγω επιβολής ποινής κ.α.,
στον συγκεκριμένο αγώνα η υπαίτια ομάδα τιμωρείται αυτόματα
με μηδενισμό και επιπλέον της αφαιρούνται τρεις (3) βαθμοί.
1.6 Αν η απόφαση με την οποία επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή σε
αθλητή δεν κοινοποιήθηκε στον ίδιο, θεωρείται ότι
γνωστοποιήθηκε σε αυτόν από τη χρονική στιγμή που η
απόφαση αυτή περιήλθε σε γνώση του σωματείου στην δύναμη
του οποίου ανήκει.
1.6 Η έκτιση της ποινής τιμωρημένου αθλητή από τους αγώνες της
ομάδας του αρχίζει από την επόμενη μέρα της κατά τα
προαναφερθέντα κοινοποίησης της σχετικής απόφασης.
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Η πιο πάνω ποινή επιβάλλεται από τα κατά περίπτωση
αρμόδια Όργανα και ισχύει για όλα τα Πρωταθλήματα, που
προκηρύσσει η «Κ.Ο.Ε.».
1.7 Εάν ένα σωματείο δεν προσέλθει να αγωνισθεί αδικαιολόγητα
σε δύο (2) τουλάχιστον αγώνες του Πρωταθλήματος που
συμμετέχει, μετά
από
απόφαση
του κατά περίπτωση
αρμόδιου Οργάνου αποκλείεται από τους υπόλοιπους
αγώνες του Πρωταθλήματος και υποβιβάζεται στην αμέσως
κατώτερη κατηγορία. Εάν οι αγώνες που δεν προσέρχεται το
σωματείο αυτό είναι οι δύο (2) τελευταίοι του Πρωταθλήματος,
υποβιβάζεται ομοίως στην παρακάτω κατηγορία.
1.8 Η συμμετοχή των σωματείων Α1 Ανδρών και Α’ Γυναικών στο
Θεσμό του Κυπέλλου είναι υποχρεωτική. Για τα σωματεία της
Α2 Ανδρών η συμμετοχή είναι προαιρετική.
Η μη Δήλωση Συμμετοχής των σωματείων της Α1 Ανδρών και
Α’ Γυναικών στο Θεσμό του κυπέλλου επιφέρει ποινή
αφαίρεσης 5 βαθμών, για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, σε
όποια Κατηγορία και να αγωνίζεται η συγκεκριμένη ομάδα.
Για την αποχώρηση σωματείου από των θεσμό του
κυπέλλου επιβάλλεται η ίδια ποινή.
1.9 Για την μη προσέλευση σωματείου, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η
αμέσως πιο πάνω παράγραφος (1.7 του παρόντος άρθρου) και
αυτό τιμωρηθεί με τη προβλεπόμενη ποινή τότε :


Εάν το γεγονός συμβεί πριν από τη λήξη του α' γύρου του
πρωταθλήματος, ακυρώνονται όλα τα μέχρι τη στιγμή εκείνη
αποτελέσματα.



Εάν το γεγονός συμβεί κατά τη διάρκεια του β' γύρου του
Πρωταθλήματος, οι αγώνες που απομένουν μέχρι τη λήξη
του κατακυρώνονται υπέρ των ομάδων που θα αντιμετώπιζε
το
συγκεκριμένο
σωματείο
μέχρι
τη
λήξη
του
Πρωταθλήματος, καθώς επίσης και όλοι οι προηγούμενοι
του β' γύρου με τέρματα 5-0.
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Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις το υπαίτιο σωματείο,
εκτός από την επιβολή των πιο πάνω κυρώσεων, τιμωρούνται
σύμφωνα και με τις προκαθορισμένες διατάξεις της
Προκήρυξης.
1.10 Εφόσον και τα δύο διαγωνιζόμενα σωματεία με τη συμπεριφορά
των ομάδων τους ή των φιλάθλων τους έδωσαν αφορμές για
επεισόδια, με συνέπεια την πρόκληση ζημιών στο
κολυμβητήριο, τους επιβάλλεται η ποινή του μηδενισμού και
επιπρόσθετα δεν θα μπορούν για δύο (2) χρόνια να λάβουν από
την «Κ.Ο.Ε.» καμία αποζημίωση (Βλ. άρθρο 14 παρ. 5 της
παρούσας Προκήρυξης).
1.11 Μετά το τέλος του Πρωταθλήματος ή γενικά κάποιας
διοργάνωσης, κάθε ομάδα βαθμολογικά καταλαμβάνει τέτοια
θέση, σύμφωνα με το άθροισμα των βαθμών που συγκέντρωσε
και τα αποτελέσματα που πέτυχε στο συγκεκριμένο
Πρωτάθλημα ή στην διοργάνωση που συμμετείχε.
1.12 Ομάδα που δεν έχει ηλικιακό πρωτάθλημα με μία τουλάχιστον
ομάδα ηλικιακής κατηγορίας του ιδίου φύλου δεν θα μπορεί
να συμμετέχει σε πρωτάθλημα της Α1 και Α2 Εθνικής
Κατηγορίας Ανδρών και Α Γυναικών την επόμενη
αγωνιστική περίοδο.
2.

Ισοβαθμία σωματείων

2.1 Περιπτώσεις ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων στην
τελική βαθμολογία για την ανάδειξη Πρωταθλητή, για θέση που
καθορίζει το δικαίωμα ανόδου στην ανώτερη κατηγορία, για το
δικαίωμα συμμετοχής στην ΤΕΛΙΚΗ φάση του Πρωταθλήματος,
για το δικαίωμα παραμονής στην ίδια κατηγορία κ.ά., θα
επιλύονται σύμφωνα με τα περί ισοβαθμίας αναφερόμενα στην
παρούσα παράγραφο του άρθρου αυτού.
Περιπτώσεις ισοβαθμίας στη βαθμολογία, θα επιλύονται με την
παρακάτω σειρά ως ακολούθως:
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2.2

Η ομάδα που θα κερδίσει το μεταξύ τους παιχνίδι
καταλαμβάνει την ανώτερη βαθμολογικά θέση.

2.2.1. Εάν το μεταξύ τους παιχνίδι είναι ισόπαλο τότε θα
υπολογίζεται το αποτέλεσμα απέναντι στις ανώτερες
βαθμολογικά ομάδες εφ όσον υπάρχουν.
- Η πρώτη σύγκριση θα βασίζεται στην καλύτερη διαφορά των
τερμάτων, και εάν υπάρχει ακόμα ισοβαθμία η δεύτερη
σύγκριση θα βασιστεί στην καλύτερη επίθεση (γκολ της κάθε
ομάδας).
- Αρχής γενομένης, μεταξύ των αγώνων της κάθε ισοβαθμούσας
ομάδας, με την πρώτη βαθμολογικά ομάδα στην κατάταξη του
ομίλου.
- Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας συνεχίζεται η διαδικασία
σύγκρισης των αποτελεσμάτων, με την επόμενη βαθμολογικά
ανώτερη ομάδα, έως ότου, ληφθούν υπόψη όλα τα
αποτελέσματα.
2.2.2 Εάν σε έναν όμιλο υπάρχουν περισσότερες από μία
ισοβαθμίες , η υψηλότερη ισοβαθμία θα προσδιοριστεί πρώτη
2.2.3.Εάν προκύψει περίπτωση περισσοτέρων από μία
ισοβαθμιών σε έναν όμιλο, και δεν είναι δυνατόν να
προσδιοριστεί η υψηλότερη βαθμολογικά ομάδα τότε για τον
προσδιορισμό της λαμβάνονται υπ΄ οψιν τα αποτελέσματα
όλων των αγώνων στον όμιλο.
2.3
Εάν οι ομάδες που ισοβαθμήσουν είναι περισσότερες
από δύο (2)
2.3.1. λαμβάνεται υπόψη, η βαθμολογία των μεταξύ τους
αγώνων.
2.3.2 Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή της διαδικασίας 2.3, οι
ομάδες που θα ισοβαθμούν θα είναι δύο (2), τότε η διαδικασία
συνεχίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 2.2
2.3.3 Σε περαιτέρω ισοβαθμία, λαμβάνεται υπόψη η καλύτερη
διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες.
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2.3.4 Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη η
καλύτερη επίθεση στους μεταξύ τους αγώνες.
2.3.5 Σε περαιτέρω ισοβαθμία, λαμβάνονται υπόψη, οι
αγώνες της κάθε ισοβαθμούσας ομάδας με τις ανώτερες
βαθμολογικά στην κατάταξη του ομίλου ομάδες.
Αρχής γενομένης, από την πρώτη ανώτερη βαθμολογικά
ομάδα, εάν εξακολουθεί με την δεύτερη κ.λ.π., έως ότου
ληφθούν υπόψη όλα τα αποτελέσματα.
Πρώτα λαμβάνεται υπόψη η καλύτερη διαφορά τερμάτων και
κατόπιν η καλύτερη επίθεση.
Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
άρθρο 18
ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ
1.

Δεν θα γίνεται δεκτή καμία αναβολή αγώνα για οποιαδήποτε
αιτία, εκτός από λόγους πλήρως αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας
και μετά από σύμφωνη απόφαση του Δ.Σ. της «Κ.Ο.Ε.» ή των
εξουσιοδοτημένων οργάνων της.
Διαφορετικά και σε περίπτωση μη καθόδου σωματείου σε
ορισθέντα αγώνα, τυγχάνουν εφαρμογής οι παράγραφοι: 3 και 6
του άρθρου 11, του άρθρου 14 και η παράγραφος 1,
περιπτώσεις 1.2. και 1.7 του άρθρου 17 της παρούσας
Προκήρυξης.

2.

Τα σωματεία για να μετακινηθούν στον τόπο της διεξαγωγής
των αγώνων είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν απαραίτητα
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΜΕΣΟ για την
πλέον έγκαιρη άφιξή τους και για την χωρίς προβλήματα ομαλή,
αλλά και απρόσκοπτη τέλεση αυτών.

3.

Σε περίπτωση που οι αγώνες τελούνται σε Ομίλους, σωματείο
που κατά την έναρξη αυτών αδυνατεί να προσέλθει λόγω
αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας, ΜΠΟΡΕΙ να εμφανισθεί και
αγωνισθεί κανονικά στην συνέχεια, την επόμενη ή και τις
επόμενες ακόμη ημέρες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση
των αγώνων του Ομίλου στον οποίο συμμετέχει. Οι δε πρώτοι
αγώνες του σωματείου αυτού, που δεν διεξήχθησαν από την μη
έγκαιρη προσέλευσή του, διεξάγονται μετά τη λήξη όλων των
άλλων αγώνων του Ομίλου.
Εάν αυτό καθίσταται ανέφικτο, τότε οι αγώνες του μη
προσελθόντος έγκαιρα σωματείου, τελούνται σε ημερομηνία
που ορίζεται από την «Κ.Ο.Ε.».
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άρθρο 19
ΡΑΔΙΟ - ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
1.

Σε περίπτωση απ' ευθείας τηλεοπτικής μετάδοσης αγώνα
υδατοσφαίρισης, η "Κ.Ο.Ε." μπορεί να μεταθέσει την ορισθείσα
ημέρα και ώρα της τέλεσής του,

2.

Τα σωματεία υποχρεούνται να μεριμνούν για την εξυπηρέτηση
των τηλεοπτικών συνεργείων (τεχνικών και δημοσιογράφων),
για την αρτιότερη μετάδοση των αγώνων.

άρθρο 20
ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΗΣ Κ.Ο.Ε.
1.

Κατά τη τέλεση αγώνων που διοργανώνονται από την «Κ.Ο.Ε.»
στα πλαίσια των Εθνικών Πρωταθλημάτων Υδατοσφαίρισης, με
μέριμνα των γηπεδούχων σωματείων πρέπει να υπάρχει
οπωσδήποτε πρόβλεψη για τη τοποθέτηση σε δύο (2)
διαφορετικά σημεία του κολυμβητηρίου διαφημιστικών
πινακίδων, προκειμένου να προβάλλεται ο εκάστοτε χορηγός
της Ομοσπονδίας.
Οι πινακίδες αυτές θα πρέπει να είναι τοποθετημένες κατά
μήκος της δεξαμενής και στην απέναντι πλευρά από την
κεντρική εξέδρα του κολυμβητηρίου .
Σε περίπτωση που το κολυμβητήριο διαθέτει εξέδρες και από τις
δύο πλευρές, τότε οι πινακίδες αυτές θα πρέπει να
τοποθετούνται απέναντι από την εξέδρα από όπου βρίσκονται
οι θέσεις των επισήμων. Σε κάθε περίπτωση η θέση των
πινακίδων του χορηγού της «Κ.Ο.Ε.» θα βρίσκεται μέσα στην
ευρύτερη τηλεοπτική γωνία που καλύπτει τις επιθέσεις των δύο
ομάδων.

2.

Επίσης κατά τη τέλεση των ιδίων αγώνων και με μέριμνα των
γηπεδούχων σωματείων, πρέπει να παραχωρούνται δύο (2)
ιστοί, προκειμένου να αναρτώνται σημαίες με το λογότυπο του
εκάστοτε χορηγού της «Κ.Ο.Ε.».
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Οι ιστοί αυτοί πρέπει να βρίσκονται σε νοητή ευθεία με τις
θέσεις που, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πιο πάνω
παράγραφο, βρίσκονται τοποθετημένες οι πινακίδες, του
χορηγού της «Κ.Ο.Ε.».
3.

Ομάδα σωματείου που αγωνίζεται στην έδρα του, στα πλαίσια
των προαναφερθέντων αγώνων, πρέπει να ορίζει υπεύθυνο
χειρισμού
των
μικροφωνικών
εγκαταστάσεων
του
κολυμβητηρίου, προκειμένου να γίνεται η μετάδοση ηχητικού
μηνύματος του χορηγού της «Κ.Ο.Ε.».
Τα μηνύματα αυτά θα είναι μαγνητοφωνημένα και θα
εκπέμπονται από τα μεγάφωνα του κολυμβητηρίου συνολικά
πέντε (5) φορές (όπου αυτό είναι δυνατό και εφόσον για τον
σκοπό αυτό υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις) κατά την
τέλεση του αγώνα. Συγκεκριμένα : Μία (1) φορά πριν την έναρξη
του αγώνα, από μία (1) φορά στο τέλος κάθε περιόδου και μία
(1) στο τέλος του αγώνα. Εφόσον στο ίδιο κολυμβητήριο
αγωνίζονται σαν γηπεδούχες δύο ή περισσότερες ομάδες την
ίδια αγωνιστική ημέρα, η πιο πάνω προβολή του ηχητικού
μηνύματος για τον χορηγό της «Κ.Ο.Ε.», θα επαναλαμβάνεται
με τον ίδιο τρόπο που προαναφέρθηκε και στους επόμενους
αγώνες, που θα τελεσθούν σε συνέχεια του πρώτου, με ευθύνη
των εκάστοτε γηπεδούχων σωματείων.

4.

Το γηπεδούχο σωματείο πρέπει να διευκολύνει τους επισήμους
χορηγούς της «Κ.Ο.Ε.» (εφόσον προσέλθουν σε επίσημο
αγώνα), προκειμένου αυτοί και εφόσον το επιθυμούν να
προβαίνουν
σε
επίδειξη
και
δειγματοδιανομή
του
προβαλλόμενου προϊόντος, σε χρονικές όμως περιόδους, ώστε
να μη παρακωλύεται τόσο η διεξαγωγή, όσο και η ομαλή
παρακολούθηση του αγώνα από τους θεατές.

5.

Σωματείο που αγωνίζεται στην έδρα του έχει την ευθύνη για τη
πλήρη εξασφάλιση της αποκλειστικής προβολής του
διαφημιζόμενου προϊόντος, το οποίο προέρχεται από τον
χορηγό της «Κ.Ο.Ε.», μέσα στον αγωνιστικό χώρο του
κολυμβητηρίου και κατά τη διάρκεια του αγώνα.
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6.

Οι διατάξεις των πιο πάνω υπό τα στοιχεία 1,2,3,4,5
παραγράφων δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε περίπτωση που
έρχονται σε αντίθεση με ήδη ισχύουσες συμβάσεις των
σωματείων με τον αυτό χορηγό και προβάλλουν το ίδιο προϊόν.

7.

Η «Κ.Ο.Ε.» έχει την υποχρέωση να προμηθεύσει τα σωματεία
με το απαιτούμενο υλικό διαφήμισης του χορηγού της
(πινακίδες, σημαίες, κλπ), καθώς επίσης να καλύψει τις τυχόν
δαπάνες προς τις διοικήσεις των κολυμβητηρίων.

άρθρο 21
ΕΠΑΘΛΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Στον Πρωταθλητή σύλλογο απονέμονται:
Κύπελλο, Μετάλλια και Δίπλωμα
Στον δεύτερο και τρίτο σύλλογο:
Μετάλλιο και Δίπλωμα
Στους αθλητές των τριών πρώτων σωματείων στην κατάταξη
των πρωταθλημάτων :
Μετάλλια και Διπλώματα
Στον Κυπελλούχο σύλλογο απονέμονται :
Κύπελλο και Μετάλλιο και στους υδατοσφαιριστές του Μετάλλια.
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άρθρο 22
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
1. Για το Κύπελλο και τα Πρωταθλήματα της Α1, Α2, Β' ,Γ
Εθνικής Κατηγορίας τα πρωταθλήματα των Νεανίδων,
Κορασίδων, Νέων Ανδρών, Εφήβων, Παίδων που
διοργανώνονται από την «Κ.Ο.Ε.», η αποζημίωση
ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
2. Οι οικονομικοί όροι των πρωταθλημάτων θα
αναγράφονται στην ειδική προκήρυξη του κάθε
πρωταθλήματος.

άρθρο 23
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΑΘΛΗΤΗ & ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
1.

Η μετεγγραφή αλλοδαπού υδατοσφαιριστή από σωματείο ξένης
χώρας σε Ελληνικό της δύναμης της «Κ.Ο.Ε.», δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί, εφόσον από την Διεθνή ή Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Κολύμβησης (FΙΝΑ ή LΕΝ ανάλογα) δεν
καθίσταται δυνατή για οποιοδήποτε λόγο η αποστολή προς την
«Κ.Ο.Ε.»
της
απαιτούμενης
έγγραφης
συναίνεσης
(συγκατάθεσης) της Ομοσπονδίας της χώρας από την οποία
μετακινείται
ο
υδατοσφαιριστής, δηλαδή
το
Διεθνές
Πιστοποιητικό Μεταγραφής (LΕΤΤΕR ΟF CLΙΑRΕΝCΕ) και
εφόσον ακόμη ζητηθούν από τις δύο πιο πάνω υπερκείμενες
Αρχές του αθλήματος της Υδατοσφαίρισης και άλλες επιπλέον
προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της μετεγγραφής του
αλλοδαπού αθλητή (οικονομικοί όροι, παράβολα κ.α).

2.

Τα σωματεία έχουν υποχρέωση να δηλώσουν τους αλλοδαπούς
υδατοσφαιριστές-τριες το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την
έναρξη του πρωταθλήματος και αν επιθυμούν να τον (την)
αντικαταστήσουν, αυτό πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τη
λήξη του πρώτου γύρου ή όπως ορίζει η ειδική Προκήρυξη και
του πρωταθλήματος και μόνο μια φορά. Στο ίδιο πιο πάνω
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χρονικό σημείο είναι δυνατή η ένταξη αλλοδαπού αθλητή-τριας
στα σωματεία εκείνα, τα οποία πριν την έναρξη του
πρωταθλήματος δεν άσκησαν το προαναφερόμενο δικαίωμα, να
εντάξουν δηλαδή στην δύναμή τους αλλοδαπό αθλητή – τρια.
3.

Το δελτίο αθλητικής ιδιότητας του (της) αλλοδαπού-ής
υδατοσφαιριστή-τριας που εντάσσεται σε αθλητικό σωματείο της
δύναμης της «Κ.Ο.Ε.» ισχύει μόνο για το άθλημα της
υδατοσφαίρισης, αναστελλόμενης της τετραμερούς αθλητικής
ιδιότητας που εκφράζεται με το ενιαίο δελτίο για τα αθλήματα
που καλλιεργούνται από την « Κ.Ο.Ε.».

4.

Κάθε σωματείο που αγωνίζεται στο Πρωτάθλημα της Α1
Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών και Γυναικών, μπορεί να εντάξει
στην δύναμή του υδατοσφαιριστές-τριες, υπηκόους ΚρατώνΜελών της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης (Ε.Ε.), οι οποίοι δικαιούνται
συμμετοχής στις επίσημες διοργανώσεις που προκηρύσσονται
από την «Κ.Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και της
σχετικής Υπουργικής Απόφασης, που αφορούν στο άθλημα της
υδατοσφαίρισης.

5.

Τα πιο πάνω σωματεία έχουν υποχρέωση να δηλώσουν τους
(τις) Κοινοτικούς (ες) αθλητές (τριες) στην ΚΟΕ. το αργότερο
δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος, χωρίς
να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασής τους έως την λήξη της
αγωνιστικής περιόδου.

6. Από τους νομίμως εγγεγραμμένους αλλοδαπούς μη έλληνες
και κοινοτικούς αθλητές που βρίσκονται στη δύναμη του
σωματείου,
μόνο
μέχρι
δύο
(2)
μπορούν
να
χρησιμοποιούνται
σε
κάθε
επίσημο
αγώνα
πρωταθλήματος ή κυπέλλου που διοργανώνεται από την
Κ.Ο.Ε.

[67]

άρθρο 24
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
Ο αριθμός των Ελληνικών σωματείων που συμμετέχουν στις
Ευρωπαϊκές διοργανώσεις καθορίζεται πάντοτε με σχετική απόφαση
της «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ» («LΕΝ»).
Από το σύνολο των σωματείων που δικαιούνται συμμετοχής στις
διοργανώσεις των Κυπέλλων Ευρώπης, στο LΕΝ ΤΡΟΡΗΥ θα
συμμετέχει η ομάδα του σωματείου εκείνου που κατακτά το Κύπελλο
Ελλάδος ή η φιναλίστ ομάδα της πιο πάνω διοργάνωσης, εφ όσον η
νικήτρια ομάδα της διοργάνωσης αυτής, με βάση την τελική κατάταξή
της στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας, αποκτά δικαίωμα
συμμετοχής σε ευρωπαϊκή διοργάνωση (CΗΑΜΡΙΟΝ¨S LEAGUE ή
LΕΝ TROPHY).

άρθρο 25
ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.

Τα σωματεία υποχρεούνται να καταθέτουν στο ταμείο της
Ομοσπονδίας για τις προκηρυσσόμενες από την «Κ.Ο.Ε.» πιο
κάτω διοργανώσεις, χρηματικά παράβολα, ως ακολούθως.Ο
τρόπος καταβολής θα περιγράφεται στην εκάστοτε ειδική
προκήρυξη

α.

Για το Πρωτάθλημα της Α1 Ανδρών παράβολα έως 6.000 €

β.

Για το Πρωτάθλημα της Α2 Ανδρών παράβολα

500-3.500€

γ.

Για το Πρωτάθλημα της Β' Ανδρών παράβολα

500-3.000€

δ.

Για το Πρωτάθλημα της Γ’ Ανδρών

παράβολα

500-1.500€

ε.

Για το Πρωτάθλημα της Α’ Γυναικ.

παράβολα

500-2.500€

στ. Για το Πρωτάθλημα της Β' Γυναικ.

παράβολα

ζ.

Για το Κύπελλο Ελλάδος Ανδρών

παράβολα

500-1.500€

η.

Για το Κύπελλο Ελλάδος Γυναικ.

παράβολα

500-1.500€
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500-1500€

2.

Η δήλωση συμμετοχής των σωματείων, σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας προκήρυξης αποτελεί σύμβαση προσχωρήσεως. (Βλ. άρθρο 3)

άρθρο 26
ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ
Οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων ηλικιών καθορίζονται ως
εξής:
1.

Επικεφαλής των ομίλων στα Πρωταθλήματα αυτά (εκτός από τις
κατηγορίες των Μίνι Παίδων και Μίνι Κορασίδων) τοποθετούνται
οι σύλλογοι που συμμετείχαν στην Τελική Φάση της
προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου στην μικρότερη ηλικία
π.χ. εάν οι 'Έφηβοι της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου
είναι 18 ετών και στη νέα αγωνιστική περίοδο οι Νέοι Άνδρες
είναι 19 ετών, τότε επικεφαλής τοποθετούνται οι σύλλογοι της
Τελικής Φάσης των Εφήβων της προηγούμενης αγωνιστικής
περιόδου. Στην Α' Φάση ως κριτήριο λαμβάνεται υπόψη και ο
τοπικός χαρακτήρας.

2.

Στις κατηγορίες Μίνι Παίδων και Μίνι Κορασίδων η συγκρότηση
των Ομίλων, όπου είναι δυνατόν, είναι τοπικού χαρακτήρα (κατά
περιφέρειες και εφόσον υπάρχει συμμετοχή).

3.

Εάν δεν συντρέχουν οι λόγοι της παραγράφου 1 παρόντος
άρθρου (διαδοχή ηλικιών), τότε επικεφαλής τοποθετούνται οι
ομάδες της προηγούμενης Τελικής Φάσης της κατηγορίας του
ίδιου Πρωταθλήματος για την οποία διενεργείται η κλήρωση.

4.

Αριθμός συμμετεχόντων ομάδων στις Τελικές Φάσεις:
α.

Κορασίδων

μέχρι και 10

β.

Νεανίδων

μέχρι και 10

γ.

Μίνι Παίδων

μέχρι και 10

δ.

Παίδων

μέχρι και 10

ε.

Εφήβων

μέχρι και 10

στ. Νέων Ανδρών

μέχρι και 10
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ζ.

Νέων Γυναικών μέχρι και 10

Η «Κ.Ο.Ε.» μπορεί με απόφασή της κατά την κλήρωση να
ανακοινώσει την αυξομείωση του αριθμού των συμμετεχόντων
συλλόγων στην Τελική Φάση του κάθε Πρωταθλήματος.

άρθρο 27
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΙΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ)
1.

Ο διοργανωτής σύλλογος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει
την «Κ.Ο.Ε.» το λιγότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την
προβλεπόμενη έναρξη των αγώνων του Τουρνουά, ώστε η
Κ.Ε.Δ. να επιληφθεί έγκαιρα για τον ορισμό των Διαιτητών, της
Γραμματείας και των Παρατηρητών Διαιτησίας.

2.

Σε όλους τους αγώνες που εγκρίνονται από την «Κ.Ο.Ε.»,
συμπεριλαμβανομένων και των Τουρνουά, τυγχάνουν
εφαρμογής όλες οι διατάξεις των Διεθνών Κανονισμών
Διαιτησίας και του Πειθαρχικού Δικαίου της «Κ.Ο.Ε.», όπως
ρητά προβλέπεται από το Καταστατικό και τους εγκεκριμένους
Κανονισμούς της.

άρθρο 28
ΕΛΕΓΧΟΣ DOPING
1.

Η «Κ.Ο.Ε.» μπορεί να διενεργεί μέσω των νομίμων και
αρμοδίων οργάνων τακτικούς και εκτάκτους έλεγχους ντόπινγκ
σε όλους τους επίσημους αγώνες που διοργανώνονται από
αυτήν ανά την Ελλάδα.

2.

Σύμφωνα με το άρθρο 128 Ε παρ. 7 του Ν.2725/1999, όπως
αυτό σήμερα ισχύει, κατά την διάρκεια των προπονήσεων και
των πάσης φύσεως αγώνων (επισήμων ή μη), μπορεί να
διενεργείται έλεγχος ντόπινγκ με εντολή του «ΈΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ» («Έ.Σ.ΚΑ.Ν.»)
προς τα αρμόδια όργανα δειγματοληψίας.
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3.

Ο έλεγχος ντόπινγκ εκτός αγώνων και ειδικότερα κατά τη
διάρκεια της προετοιμασίας των αθλητών διενεργείται με ή
χωρίς προηγούμενη προειδοποίησή τους. Η εντολή διενέργειας
σε περιπτώσεις τέτοιων ελέγχων δίδεται από το Εθνικό
Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, από τον Γενικό
Γραμματέα Αθλητισμού ή την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ή
από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία.
Οι ανωτέρω φορείς με γραπτή εντολή τους προς τις αρμόδιες
υπηρεσίες δειγματοληψίας και ανάλυσης του Ο.Α.Κ.Α., ζητούν
τη διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ.

άρθρο 29
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Το Δ.Σ. της «Κ.Ο.Ε.» κατά τη κρίση του έχει το δικαίωμα να
τροποποιεί , να αναβάλλει και να μεταθέτει το πρόγραμμα των
επισήμων
αγωνιστικών
υποχρεώσεων
δηλαδή,
των
Πρωταθλημάτων, του Κυπέλλου Ελλάδος και των Τουρνουά που
περιλαμβάνονται στην παρούσα και στις άλλες (Ειδικές)
Προκηρύξεις, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη αναγκαιότητα.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Στις διατάξεις της παρούσας, όπου αναφέρεται ο
όρος αθλητή αυτοδικαίως ισχύει και ο όρος αθλήτρια.

Οι ημερομηνίες έναρξης μπορεί να διαφοροποιούνται μετά από
απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε.
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ
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