
 

                 Αριθμ.πρωτ.438/Ε 

      Αθήνα 26/01/2023 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΓΩΝΩΝ  ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ  ΑΝΔΡΩΝ   «2022-2023» 

ΚΟΛ/ΡΙΟ «ΑΝ. ΠΕΠΑΝΟΣ» – ΠΑΤΡΑ 03-04/02/2023 

 

1. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι παρακάτω σύλλογοι: 

     

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ     

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ   

Η συμμετοχή των ομάδων είναι υποχρεωτική. 

 

2. ΣΥΣΤΗΜΑ -  ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Τελική Φάση Παρασκευή-Σάββατο 03-04 Φεβρουαρίου 2023. 

Σε όλες τις φάσεις των αγώνων, θα πρέπει να υπάρξει   ΝΙΚΗΤΗΣ   (ΝΟΚ  ΑΟΥΤ). 

 

Τελική   ΦΑΣΗ    (Final 4)  Ανδρών  03-04 Φεβρουαρίου 2023 

o Οι 4 ομάδες που προκρίθηκαν από την Β΄ Φάση αγωνίζονται σε 1 αγώνα. 

o Μετά από κλήρωση δημιουργούνται 2 ζευγάρια. 

o Σε περίπτωση ισοπαλίας, θα ακολουθήσει η διαδικασία των πέναλτι, όπως αυτή ορίζεται 

από τον  Κανονισμό Υδατοσφαίρισης  «2022». 

o Σύνολο αγώνων: 3 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ   

Παρασκευή  03 Φεβρουάριου 2023 Κολυμβητήριο Πεπανός ΩΡΑ: 12:00 

(Παρακαλούμε να έχετε  σημαία του συλλόγου σας  διάσταση 90χ135) 

 

Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 2023 

15:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ 

21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 04 Φεβρουαρίου 2023 

19:00 ΤΕΛΙΚΟΣ   

 

 

 



 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

 

ΠΕΜΠΤΗ 02 Φεβρουαρίου 2023 

18:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

19:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ 

     

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03 Φεβρουαρίου 2023 

09:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ  

10:00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ 

11:00 ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

12:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 04 Φεβρουαρίου 2023 

09:30 ΟΜΑΔΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ 

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΑΓΩΝΩΝ 

o Η διάρκεια των αγώνων του Πρωταθλήματος  Κυπέλλου Ανδρών  «2023»  θα είναι 

τέσσερις (4) περίοδοι των οκτώ (8) λεπτών η κάθε μία.   

 

4. ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

o    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.  

o    Το Κύπελλο Ανδρών διεξάγεται με μπάλες Νο 5.        

o    Σε όλες τις κατηγορίες Εθνικών πρωταθλημάτων και στους αγώνες κυπέλου της 

αγωνιστικής περιόδου 2022-2023 ορίζεται ότι καθίσταται υποχρεωτική η χρησιμοποίηση 

της μπάλας της εταιρείας kapk7seven με σήμανση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (LEN). 

 

5. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ-ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ-ΙΑΤΡΟΣ-TIME OUT 
o Ισχύουν ότι αναφέρονται στον  Κανονισμό Υδατοσφαίρισης  «2022» με αριθμ. πρωτ.: 

5399 

o ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΘΑ 

ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ  Κ.Ο.Ε.                                                         

o   Το κάθε εδρούχο σωματείο, υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα στην οικία Περιφέρεια 

τουλάχιστον επτά (7) εργάσιμες ημέρες, για έκδοση αδείας τέλεσης αγώνων, πριν την 

διεξαγωγή των αγώνων, την οποία οφείλουν να αποστείλουν στην  ΚΟΕ,  τουλάχιστον  

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του αγώνα. 

o Επίσης οφείλουν να επιδεικνύουν στον Αλυτάρχη την άδεια τέλεσης αγώνα, πριν την 

έναρξη αυτού, διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται η διεξαγωγή του αγώνα και το εδρούχο 

σωματείο, θα μηδενίζεται. 

o Η μη έκδοση αδείας τέλεσης αγώνα, από την οικεία Περιφέρεια του εκάστοτε εδρούχου 

σωματείου, επιφέρει, την μη διεξαγωγή του αγώνα και τον μηδενισμό του σωματείου που 

έχει έδρα, και αφαίρεση ενός βαθμού.  

o Για τις κύριες και αναπληρωματικές έδρες, ισχύουν ότι αναφέρονται στο Αρ. 8 παρ. 1.1 

και 1.2 της Γενικής Προκήρυξης Υδατοσφαίρισης 2021.      

o Οι Αλυτάρχες οφείλουν πριν την έναρξη κάθε αγώνα να ελέγχουν την κατάσταση των 

δηλουμένων αθλητών, να είναι σύμφωνη με την δήλωση των 25 αθλητών που δηλώθηκαν 

στην Κ.Ο.Ε. και την δήλωση στον 2ο γύρο, αν υπάρξει θέμα ξένου παίκτη. 

 



 

 

 

 

6. ΑΛΛΑΓΕΣ   ΩΡΑΡΙΟΥ ή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ 

o Η  Κ.Ο.Ε.  έχει δικαίωμα αλλαγής ωραρίου,  σε περίπτωση ανωτέρας βίας.  

o Εάν υπάρξουν αλλαγές των δρομολογίων των Αεροπορικών Εταιρειών. 

o  Στις περιπτώσεις που θα υπάρχει απευθείας Τηλεοπτική μετάδοση Πανελλαδικής     

Εμβέλειας. 

o Στην περίπτωση συμμετοχής σωματείου σε επίσημες ευρωπαϊκές διοργανώσεις 

 

7. 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. 

 

8. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΟΕ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
o 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.  

o Οδηγίες για ομαδικά αθλήματα σε περίπτωση θετικού κρούσματος (Συστάσεις ΕΟΔΥ-

Υγειονομικής Επιτροπής ΓΓΑ για Ομαδικά Αθλήματα) υπάρχουν στον ιστότοπο της 

ΓΓΑ (https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports). 

 

9. ΛΟΙΠΕΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  -  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

o Από το σύνολο των σωματείων που δικαιούνται συμμετοχής στις διοργανώσεις των 

Κυπέλλων Ευρώπης, στο EURO CUP 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 (CHAMPIONS LEAGUE ή EURO CUP).  

o Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην παρούσα  Ειδική Προκήρυξη αποφασίζει το  Δ.Σ.  

της  ΚΟΕ.  

o Η  παρούσα δέχεται τροποποιήσεις, εφόσον τούτο αποφασισθεί από το  Δ.Σ. ή την 

Εκτελεστική επιτροπή της  ΚΟΕ.   
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