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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Β’ ΦΑΣΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΔΡΩΝ «2020»
Σας γνωρίζουμε τους αγώνες της Β’ ΦΑΣΗΣ του ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
«2019-2020».
Σε όλες τις φάσεις των αγώνων, θα πρέπει να υπάρξει ΝΙΚΗΤΗΣ (ΝΟΚ ΑΟΥΤ).
Οι αγώνες της Β’ Φάσης, θα διεξαχθούν την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020.
Όλοι οι αγώνες του ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ «2020», θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους
κανονισμούς της FINA και τους κανονισμούς της ΚΟΕ.
Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι μία (1) ομάδα από το ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
«2020», θα συμμετέχει στο LEN TROPHY, όπως σχετικά αναφέρεται στην Γενική
Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης της ΚΟΕ του «2019».
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Α’ Φάσης έχει, ως εξής:
ΚΟΛ/ΡΙΑ

ΩΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΓΟΥΔΙ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

21:00
13:00
14:00
20:30

ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΟΚ ΑΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

29/01/2020
ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ

Ο νικητής του ζευγαριού ΠΑΟΚ ΑΣ – ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ θα αγωνιστεί με την ομάδα του
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ .
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 28-29/02/2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ
Το κάθε εδρούχο σωματείο, υποχρεούται, πριν από την έναρξη κάθε αγώνα να καταβάλλει στον
Αλυτάρχη του αγώνα, την δαπάνη των Διαιτητών, Γραμματέων, Κριτών τερμάτων,
Παρατηρητών διαιτησίας, που είναι:
α)
β)
γ)

70 € Χ 2 = 140 €
25 € Χ 5 = 125 €
35 € Χ 1 = 35 €

Διαιτητές
Γραμματείς & Κριτές τερμάτων
Παρατηρητής διαιτησίας

Παράβολο = 300 € (στα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνονται φόροι και κρατήσεις)
Διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται, η διεξαγωγή του αγώνα και το εδρούχο σωματείο, θα
μηδενίζεται.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΞΕΝΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
Σε κάθε αγώνα του Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου, το κάθε σωματείο μπορεί από τους
εγγεγραμμένους στο ρόστερ του, να χρησιμοποιήσει σε κάθε αγωνιστική, μέχρι το πολύ Δύο
(2) μη Έλληνες αθλητές - τριες, οι οποίοι μπορεί να είναι Κοινοτικοί ή και μη Κοινοτικοί.

ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι μπάλες που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα σωματεία για τη διεξαγωγή των αγώνων
που προκηρύσσονται επίσημα από την «Κ.Ο.Ε.», είναι υποχρεωτικά συνθετικές.
Για την τέλεση των αγώνων Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 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.
Για το Κύπελλο Ανδρών 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.

Για την διαδικασία της προετοιμασίας των αθλητών, το εδρούχο σωματείο
οφείλει να παρέχει 5 μπάλες στο φιλοξενούμενο σωματείο, 30 λεπτά πριν την
έναρξη κάθε αγώνα.
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η συμμετοχή των σωματείων Α1 Ανδρών και Α1 Γυναικών στο Θεσμό του Κυπέλλου είναι
υποχρεωτική. Για τα σωματεία της Α2 Ανδρών η συμμετοχή είναι προαιρετική. Σε περίπτωση
αποχώρησης σωματείου από των θεσμό του κυπέλλου, επιβάλλεται η ποινή αφαίρεσης 5
βαθμών, για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, σε όποια Κατηγορία και να αγωνίζεται η
συγκεκριμένη ομάδα.
Στα Πρωταθλήματα και διοργανώσεις αγώνων υδατοσφαίρισης (που είναι υπό την αιγίδα της
Κ.Ο.Ε.), οι διαιτητές, κριτές, τα μέλη της γραμματείας και οι παρατηρητές διαιτησίας,
ορίζονται με απόφαση της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.) της Κ.Ο.Ε.
(άρθρο 44, παραγρ. 4 του Νόμου 2725/ 1999) και όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον
Νόμο 3057/2002.
Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην παρούσα Ειδική Προκήρυξη αποφασίζει το Δ.Σ. της
ΚΟΕ.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Δ. ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ

Δ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ

