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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
STOIXIMAN ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «2020-2021»
Το STOIXIMAN Κύπελλο Ελλάδας Υδατοσφαίρισης Γυναικών θα διεξαχθεί με τη μορφή
Final 4 «2020-2021» και τη συμμετοχή των τεσσάρων (4) πρώτων ομάδων της κατάταξης της
κανονικής περιόδου στο πρωτάθλημα Α1 Γυναικών.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν από 22-23 Μαΐου 2021 στο κολυμβητήριο του ΝΟ Βουλιαγμένης
σύμφωνα με τους κανονισμούς της FINA και τους κανονισμούς της ΚΟΕ.

1. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι παρακάτω σύλλογοι:
1ος ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
2ος ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
3ος ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ
4ος ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Η συμμετοχή των ομάδων είναι υποχρεωτική. Σε όλους τους αγώνες, θα πρέπει να υπάρξει
ΝΙΚΗΤΗΣ (ΝΟΚ ΑΟΥΤ).
Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:
ΩΡΑ
14:00
16:00

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

ΩΡΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ

17:00

ΝΙΚΗΤΗΣ Α1

22/05/2021
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Α1)
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Α2)

23/05/2021
ΝΙΚΗΤΗΣ Α2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΞΕΝΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
o 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
Το Κύπελλο Γυναικών διεξάγεται με μπάλες Νο 4.
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.
o
Για το Κύπελλο Γυναικών της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021 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.
o
o

Οικονομικά:
o Η ΚΟΕ καλύπτει τα έξοδα για 2 διαιτητές, 3 γραμματείς, 2 επόπτες γραμμών, 1
αλυτάρχη και 1 παρατηρητή.
o Τα έξοδα διαμονής – διατροφής για την μετακινούμενη ομάδα καλύπτονται από την
ΚΟΕ έως του ποσού των 40€ πλήρους διατροφής ανά άτομα ανά ημέρα. Η παραπάνω
δαπάνη αφορά σε μία μέρα πριν από την έναρξη των αγώνων έως και την ημέρα
ολοκλήρωσης των αγωνιστικών της υποχρεώσεων.
o Η αποζημίωση του Ιατρού αγώνων επιβαρύνει την ΚΟΕ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΟΕ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Α.ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ.

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

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
o 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.
o 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.
o Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην παρούσα Ειδική Προκήρυξη αποφασίζει το Δ.Σ.
της ΚΟΕ.
Ο Πρόεδρος

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γενικός Γραμματέας

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ

