ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Αριθμ.πρωτ 642 /Ε
Αθήνα 31/01/2019

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «2019»
ΧΙΟΣ 15-16/02/2019
Σας γνωρίζουμε τους αγώνες της ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ του ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ «2019».
Σε όλες τις φάσεις των αγώνων, θα πρέπει να υπάρξει ΝΙΚΗΤΗΣ (ΝΟΚ ΑΟΥΤ).
Οι αγώνες της Τελικής
Φεβρουαρίου 2019.

Φάσης,

θα διεξαχθούν την Παρασκευή 15 και Σάββατο 16

Όλοι οι αγώνες του ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «2019»,
σύμφωνα με τους κανονισμούς της FINA και τους κανονισμούς της ΚΟΕ.

θα διεξαχθούν

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Τελικής Φάσης έχει, ως εξής:

ΩΡΑ
18:00
20:00

Παρασκευή
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΩΡΑ
14:00
15:30

Σάββατο

15/02/2019
ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

16/02/2019

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΠΟΝΟΜΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ
ΩΡΑ: 19.00
ΩΡΑ: 20.30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΑ: 09.30
ΩΡΑ: 10.30

14/02/2019
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

15/02/2019
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ :


Η διαμονή και μετακίνηση των ομάδων προς και από την Χίο πραγματοποιείται
με έξοδα των ομάδων, με δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν προνομιακό τιμολόγιο
μέσω του ΝΟ ΧΙΟΥ.
Οι ομάδες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το παραπάνω προνομιακό τιμολόγιο,
θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019 να έχουν καταθέσει σε
συνεννόηση με το ΝΟ Χίου (κ Ι. Αναδιώτη 6948183618) το ποσό των 145 € ανά
άτομο (έως 18 άτομα) που περιλαμβάνει:
Α) Αεροπορικά εισιτήρια με την Astra airlines
Β) Την διαμονή στα ξενοδοχεία όπως επεξηγούνται παρακάτω
Γ) Όλες τις απαραίτητες τοπικές μετακινήσεις



Αναλυτικά:
Οι μετακινήσεις των ομάδων προς και από το κολυμβητήριο και το αεροδρόμιο θα
πραγματοποιούνται 30 λεπτά πριν την προπόνηση και 60 λεπτά πριν των αγώνα με
έξοδα που βαρύνουν τη διοργανώτρια αρχή και τους συν διοργανωτές.
Για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων απαιτείται ονομαστική κατάσταση των 18
ατόμων με λατινικούς χαρακτήρες.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ :
Σε κάθε σωματείο διατίθενται:
Πέντε (5) τρίκλινα δωμάτια, , ένα (1) δίκλινο και ένα (1) μονόκλινα.
Σύνολο: Δεκαοκτώ (18) άτομα
ERYTHA HOTEL
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
AEGEAN DREAM HOTEL
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Σε κάθε ομάδα θα δοθούν τριάντα (20) αριθμημένες προσκλήσεις, που θα παραλάβουν στη
τεχνική σύσκεψη την Παρασκευή 16/02/2019 και εφόσον αυτό εγκριθεί από τις αρμόδιες προς
τούτο αρχές.
Για την παραλαβή αυτών των προσκλήσεων, θα πρέπει τα σωματεία να παραδώσουν κατάσταση
με τα Ονοματεπώνυμα των τριάντα (20) ατόμων και τον Αριθμό των Αστυνομικών Ταυτοτήτων
τους, διαφορετικά δεν θα τις παραλάβουν.
Η κερκίδα θα είναι ταξιθετημένη.

Η κάθε αποστολή, οφείλει να έχει μαζί της την σημαία της ομάδας της.




Σε όλους τους αγώνες πρέπει να υπάρχει νικητής.
Σε περίπτωση ισοπαλίας, ακολουθεί η διαδικασία των πέναλτι.
Τυχόν ποινές αθλητών ή παραγόντων, μεταφέρονται στους αγώνες της
Γυναικών.

Α1



Ο νικητής που θα προκύψει από τον αγώνα του Τελικού, ανακηρύσσεται
ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, για την αγωνιστική περίοδο «2018 - 2019».



Τεχνική σύσκεψη, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15/02/2019 και ώρα:
16:30 στον χώρο του κολυμβητηρίου, στην οποία θα πρέπει να παρευρίσκονται και οι
προπονητές των ομάδων.



Οι ομάδες δεν επιβαρύνονται με παράβολο συμμετοχής στη διοργάνωση.



ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΟΥΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ
μετά από απόφαση των αρμοδίων προ τούτο Αρχών.

Κατά τα άλλα ισχύουν, ότι αναφέρονται στην Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης «2018»
με αριθμ.πρωτ:4370 /Ε/ 26.09.2018.
Οι Διαιτητές, οι Κριτές, τα μέλη της Γραμματείας και οι Παρατηρητές Διαιτησίας, ορίζονται
με απόφαση της ΚΕΔ (άρθρο 44 παράγρ. 4 του Νόμου 2725/99, όπως αυτός
τροποποιήθηκε).
Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην παρούσα Ειδική Προκήρυξη αποφασίζει το Δ.Σ. της
ΚΟΕ.
Η παρούσα δέχεται τροποποιήσεις, εφόσον τούτο αποφασισθεί από το Δ.Σ. της ΚΟΕ.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Δ. ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ

Δ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ

