ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Αριθμ.πρωτ.3582/Ε
Αθήνα 08/07/2019

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ «2019»
Σε εκτέλεση των προκηρυχθέντων απο την Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων
Υδατοσφαίρισης της ΚΟΕ για την αγωνιστική περίοδο «2018-2019» με αριθμ. πρωτ:
4370/Ε/ 26.09.2018, προκηρύσσουμε τους αγώνες του Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης
Εθνικής κατηγορίας Α2 Γυναικών ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Β’ ΓΥΡΟΣ «2019» σύμφωνα με
τα παρακάτω:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
1. ΟΜ. ΑΝΟΔΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΡΙΤΩΝ ΑΜ.
ΟΦΗ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΠΑΟΚ ΑΣ

2. ΟΜ. ΚΑΘΟΔΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΟ ΧΙΟΥ

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ
FINA
Δείτε το παρακάτω link.
https://koe.org.gr/article/oi-neoi-kanonismi-kai-pou-tha-efarmostoun-apo-tintrexousa-agonistiki-periodo

ΣΥΣΤΗΜΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Η Τελική Φάση του Πρωταθλήματος της Α2 κατηγορίας Γυναικών για το έτος «2019»,
θα διεξαχθεί με το σύστημα POOL (ένας εναντίον όλων), σε δύο (2) γύρους.
Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων και της Τελικής Φάσης, οι δυο πρώτες ομάδες του
Ομίλου ανόδου ανέρχονται στην Α1 Εθνική κατηγορία Γυναικών για την περίοδο
«2019 - 2020».
Η Τελική Φάση, θα διεξαχθεί στις

19-21 / 07 / 2019

Μπάλες τέλεσης των αγώνων
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.
Τα Πρωταθλήματα Ανδρών, Νέων Ανδρών και Εφήβων διεξάγονται με μπάλες Νο 5.
Τα Πρωταθλήματα Γυναικών, Νέων Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων και Παίδων με
μπάλες Νο 4.
Τα Πρωταθλήματα Μίνι Κορασίδων και Μίνι Παίδων με μπάλες Νο 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.
Για το Πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2018-2019 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.
Το ΔΣ της ΚΟΕ διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση απόσυρσης σωματείου από
όμιλο μετά την κλήρωση, να τροποποιεί τον αριθμό των προκρινόμενων ομάδων στην
επόμενη φάση από τον συγκεκριμένο όμιλο.

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - TIME OUT
Ισχύουν ότι αναφέρονται στην Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης
αριθμ.πρωτ.: 4370/Ε/ 26.09.2018.

«2018»

με

Όλοι οι αγώνες των Πρωταθλημάτων Υδατοσφαίρισης, θα διεξάγονται σύμφωνα με τους
Διεθνείς Κανονισμούς Διαιτησίας και τους Νέους Κανονισμούς Υδατοσφαίρισης της
FINA (που ακολουθούν) και τις ιδιαιτερότητες των Πρωταθλημάτων της ΚΟΕ.
Το ΔΣ της ΚΟΕ διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση απόσυρσης σωματείου από
όμιλο μετά την κλήρωση, να τροποποιεί τον αριθμό των προκρινόμενων ομάδων στην
επόμενη φάση από τον συγκεκριμένο όμιλο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Δεδομένου ότι οι μετακινούμενες ομάδες σε απόσταση πάνω από 75 χιλιόμετρα δεν
θα επιβαρύνονται το ανά αγώνα κόστος, και αυτό θα διαμοιράζεται μετά την κλήρωση,
στις μη μετακινούμενες ομάδες των ομίλων της κλήρωσης, το παράβολο συμμετοχής στην
Α΄ ΦΑΣΗ Β’ ΓΥΡΟΣ διαμορφώνεται ως εξής:
1. ΟΜ. ΑΝΟΔΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΡΙΤΩΝ ΑΜ.
510
ΟΦΗ
0
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
510
ΠΑΟΚ ΑΣ
0

2. ΟΜ. ΚΑΘΟΔΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ

Το κάθε συμμετέχον σωματείο, οφείλει να καταθέσει το παράβολο στο λογαριασμό της
Κ.Ο.Ε. Ε.Τ.Ε. 080/48090172 στο οποίο απαραιτήτως πρέπει να αναφέρεται το όνομα
του σωματείου και η αιτιολογία Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2019 ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Β’ ΓΥΡΟΣ
έως την ΠΕΜΠΤΗ 18/07/2019, διαφορετικά δεν θα συμμετάσχει.
Το καταθετήριο του παραβόλου, ο εκπρόσωπος του σωματείου, οφείλει πριν από κάθε
αγώνα να επιδεικνύει, σε ζήτηση του αλυτάρχη ,σε άλλη περίπτωση μηδενίζεται και
επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η Συμμετοχή στο πιο πάνω πρωτάθλημα αφορά σωματεία που έχουν ήδη λάβει ειδική
αθλητική αναγνώριση από την ΓΓΑ. Η μη ύπαρξη Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης από
την ΓΓΑ για οποιοδήποτε σωματείο συνεπάγει την μη περαιτέρω συμμετοχή του σε
οποιαδήποτε φάση και αν ευρίσκεται το παρόν πρωτάθλημα..
Περαιτέρω θα πρέπει όλα τα συμμετέχοντα σωματεία θα έχουν προσκομίσει στην ΚΟΕ
την γνωστοποίηση των προπονητών τους μετά της Ειδικής σχετικής αδείας ασκήσεως
επαγγέλματος από την ΓΓΑ.

Στην περίπτωση μη προσκομίσεως των ως άνω αδειών, δεν θα επιτραπεί η περαιτέρω
συμμετοχή του σωματείου σε οποιαδήποτε φάση και αν ευρίσκεται το παρόν πρωτάθλημα.
Σε προπονητή-τρια που δεν θα φέρει το ανανεωμένο δελτίο προπονητή δεν θα
επιτρέπεται η παραμονή στον αγωνιστικό χώρο.
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

1. ΟΜΙ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
1η αγωνιστική
ΩΡΑ: 17:00
ΩΡΑ:18:00

Σάββατο
ΤΡΙΤΩΝ ΑΜ.
ΟΦΗ

20/07/2019
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΠΑΟΚ ΑΣ

2η αγωνιστική
ΩΡΑ: 10:00
ΩΡΑ: 11:00

Κυριακή
ΤΡΙΤΩΝ ΑΜ.
ΟΦΗ

21/07/2019
ΠΑΟΚ ΑΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

3η αγωνιστική
ΩΡΑ: 17:00
ΩΡΑ: 18:00

Κυριακή
ΟΦΗ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

21/07/2019
ΤΡΙΤΩΝ ΑΜ.
ΠΑΟΚ ΑΣ

