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ΕΙΔΙΚΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΓΩΝΩΝ  ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ   ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ K13  «2022» 

 
Σε εκτέλεση των προκηρυχθέντων από την  Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Υδατοσφαίρισης 

της  ΚΟΕ  για την αγωνιστική περίοδο  «2021-2022»  προκηρύσσουμε τους αγώνες του 

Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ K13  (γενν.2009)   

«2021-2022»  σύμφωνα με τα παρακάτω:    
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΣΥΝΟΛΟ  (10) 

 

ΑΤΤΙΚΗ (6) ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (2) 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ ΑΣ ΑΡΗΣ 

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΑΟΚ 

ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ  

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (1) 

ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ   

 ΚΡΗΤΗ-ΡΟΔΟΣ (1) 

 ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΤΟΠΟΣ  &  ΧΡΟΝΟΣ  ΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Το  Πρωτάθλημα   ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ K13  «2021-2022»  θα διεξαχθεί σε τέσσερις (4) φάσεις: 

Δ’  Φάση - Τελική           21 – 23 / 07 / 2022 

 
 

ΗΛΙΚΙΑ   ΑΘΛΗΤΩΝ 
o  Έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αθλητές  (γενν. 2009)  και  νεότεροι. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΑΓΩΝΩΝ 
o Η διάρκεια των αγώνων θα είναι τέσσερις (4) περίοδοι των επτά (7) λεπτών η κάθε 

περίοδος. 

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ   ΧΩΡΟΣ 
o Διαστάσεις αγωνιστικού χώρου:    25 Χ 20     

 

ΜΠΑΛΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  

 
o Το Πρωτάθλημα Μίνι Παίδων διεξάγεται με μπάλες Νο 4.        

o Για όλες τις κατηγορίες Εθνικών Πρωταθλημάτων Υδατοσφαίρισης και στους αγώνες 

κυπέλου της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 είναι υποχρεωτική η χρήση της μπάλας της 

εταιρείας kapk7seven με σήμανση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (LEN).  

 



 

ΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ   ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ  K13   

 
 

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ     21 - 24 / 07 / 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Προκρίνονται 10 Ομάδες.  

o Σε κάθε έναν από τους Ομίλους διεξάγεται τουρνουά ενός γύρου με το σύστημα  POOL  

(ένας εναντίον όλων) όπου ισχύει η  ισοπαλία.  

o Οι ομάδες που κατέκτησαν την 1η και 2η θέση στους ομίλους της Γ’ φάσης, μπαίνουν 

στους ομίλους της Τελικής φάσης ως 1ος και 2ος επικεφαλής αντίστοιχα. 

o Μετά από τους αγώνες των δυο (2) ομίλων οι ομάδες θα συναντηθούν σύμφωνα με τον 

παρακάτω τρόπο: 

 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ 

 

o  η  1η  ομάδα του  Α’ ομίλου με την  2η  ομάδα του  Β’ ομίλου. 

o  η  2η  ομάδα του  Α’ ομίλου με την  1η  ομάδα του  Β’ ομίλου.  

o  η  3η  ομάδα του  Α’ ομίλου με την  3η  ομάδα του  Β’ ομίλου για την 5η και 6η θέση. 

o  η  4η  ομάδα του  Α’ ομίλου με την  4η  ομάδα του  Β’ ομίλου για την 7η και 8η θέση.  

 

ΤΕΛΙΚΟΙ 

 

o Οι ηττημένοι των ημιτελικών αγωνίζονται για την 3η και 4η θέση.  

o Οι νικητές των ημιτελικών αγωνίζονται για την 1η και 2η θέση. 

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

από την  Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης  «2021». 

o 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 

 
o Ισχύουν τα αναφερόμενα στην  Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης  «2021»  με αριθμό 

Πρωτοκόλλου:  5399/Ε  30/09/2021.  

o 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.  

 

1. Για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 τα τέρματα θα είναι διαστάσεων 3,00μ Χ 0,90μ.  

2. Στους αγώνες συμμετέχουν 15 παίκτες ανά ομάδα, από τους οποίους υποχρεωτικά οι δύο 

(2) θα είναι τερματοφύλακες. 

3. Κατά την διάρκεια του αγώνα, όταν οι διαγωνιζόμενες ομάδες αγωνίζονται με ίσο αριθμό 

αθλητών και εφόσον όλοι οι αθλητές της επιτιθέμενης ομάδας περάσουν τη γραμμή της 

ΟΜΙΛΟΣ 1ος  

ΠΑΤΡΑΣ 

(5 ΟΜΑΔΕΣ) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 2ος  

ΠΑΤΡΑΣ 

(5 ΟΜΑΔΕΣ) 

 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ. 

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

ΠΑΟΚ ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ 



 

σέντρας, δεν θα επιτρέπεται η άμυνα ζώνης. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή, όταν ο 

αμυνόμενος παίκτης παραμένει ακίνητος σε απόσταση πλέον του μισού μέτρου από τον 

αντίπαλο του, θα αποβάλλεται.  

4. Παίκτης που κάνει φάουλ έχει δικαίωμα να γυρίσει στιγμιαία προς τα πίσω έως ότου ο 

αντίπαλος «παίξει» το φάουλ. Αμέσως μετά θα πρέπει εκ νέου να πλησιάσει στον αντίπαλο 

του αλλιώς θα αποβάλλεται. 

5. Όταν η μπάλα περάσει στη θέση του φουνταριστού, παίκτης της περιφέρειας έχει το 

δικαίωμα να επιστρέψει και να βοηθήσει στην άμυνα της ομάδας τους. Όταν η μπάλα 

μεταφερθεί και πάλι στην περιφέρεια θα πρέπει να επιστρέψει κοντά στον αντίπαλο του, 

αλλιώς θα αποβάλλεται.   

6. Ο αποβληθείς παίκτης μπορεί να κατευθυνθεί στην περιοχή επανεισόδου και να 

αντικατασταθεί αμέσως από άλλο συναθλητή του χωρίς να περιμένει την πάροδο των 20 

δευτερολέπτων ή την αλλαγή κατοχή της μπάλας. Ο ίδιος ή ο αντικαταστάτης του θα 

μπορεί να εισέλθει από την περιοχή επανεισόδου, που βρίσκεται πλησιέστερα στη γραμμή 

του τέρματός του, χωρίς  να σηκώσει την διαδρομή του τέρματος. 

7. Ο τερματοφύλακας μπορεί να περάσει την γραμμή της σέντρας και να συμμετέχει στην 

επίθεση της ομάδας του. 

8. Αθλητής που κερδίζει φάουλ (ελεύθερη ρίψη) έξω από την γραμμή των έξι (6) μέτρων δεν 

μπορεί να κάνει απευθείας σουτ.   

Για να έχει δικαίωμα να εκτελέσει σουτ πρέπει υποχρεωτικά, πρώτα να παίξει την μπάλα 

(πετώντας την μπάλα με υψωμένο χέρι στην επιφάνεια του νερού, ή πετώντας την στον 

αέρα) και στη συνέχεια να μετακινηθεί  κολυμπώντας από το σημείο της ελεύθερης ρίψης. 

9. Όταν μία ομάδα ζητήσει time out μόλις δοθεί αποβολή, τότε ο αποβληθείς παίκτης 

μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο από την περιοχή επανεισόδου με το σφύριγμα της 

επανέναρξης του αγώνα, μετά τη λήξη του time out. 

 

o 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.  

 

Οικονομικά:  

o Η ΚΟΕ καλύπτει τα έξοδα για 2 διαιτητές, 3 γραμματείς,  1 αλυτάρχη. 

o Το δικαίωμα συμμετοχής ανά αγώνα των ομάδων στο πρωτάθλημα των Μίνι Παίδων 

ανέρχεται στο ποσό των 100€.  

o Οι μετακινούμενες ομάδες σε απόστασης άνω των 75 χιλ. απαλλάσσονται από την 

καταβολή δικαιώματος συμμετοχής.  

o Η αποζημίωση του Ιατρού αγώνων επιβαρύνει την ΚΟΕ    

o Το κάθε συμμετέχον σωματείο, οφείλει να καταθέσει το δικαίωμα συμμετοχής ανάλογα με 

τον αριθμό των αγώνων που θα δώσει ανά Φάση στο λογαριασμό της Κ.Ο.Ε.  Ε.Τ.Ε. 

080/48090172 έως την 14/07/2022, διαφορετικά  δεν θα συμμετάσχει.  

o Το καταθετήριο του παραβόλου, ο εκπρόσωπος του σωματείου, οφείλει πριν από κάθε 

αγώνα να επιδεικνύει, σε ζήτηση του αλυτάρχη. 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  
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). 

https://gga.gov.gr/images/%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%95%CE%9F%CE%94%CE%A5_%CE%A5%CE%B3_%CE%95%CE%A0%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82_%CE%93%CE%93%CE%91_%CE%9F%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC.docx.pdf
https://gga.gov.gr/images/%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%95%CE%9F%CE%94%CE%A5_%CE%A5%CE%B3_%CE%95%CE%A0%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82_%CE%93%CE%93%CE%91_%CE%9F%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC.docx.pdf
https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports


 

 

ΛΟΙΠΕΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  -  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
o Η Συμμετοχή στο πιο πάνω πρωτάθλημα αφορά σε 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.. 

o 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. 

o 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. 

o Σε προπονητή-τρια  που δεν θα φέρει το ανανεωμένο δελτίο προπονητή δεν θα επιτρέπεται 

η παραμονή  στον αγωνιστικό χώρο. 

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.   

 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.  Α ΟΜΙΛΟΣ  ΠΑΤΡΑΣ   ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ  ΑΝΟΙΧΤΟ Ν.Ο.Π 

 

1η  αγωνιστική Πέμπτη    21/07/2022 

ΩΡΑ:18:00  ΠΑΟΚ    ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ 

ΩΡΑ:19:30  ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 

2η  αγωνιστική Παρασκευή    22/07/2022 

ΩΡΑ:09:00   ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ   ΠΑΟΚ 

ΩΡΑ:10:30   ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ  ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

 

3η  αγωνιστική Παρασκευή    22/07/2022 

ΩΡΑ:18:00   ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ   ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΩΡΑ:19:30   ΠΑΟΚ    ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 

 

4η  αγωνιστική Σάββατο    23/07/2022 

ΩΡΑ:09:00    ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ  ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ 

ΩΡΑ:10:30    ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  ΠΑΟΚ 

 

5η  αγωνιστική Σάββατο    23/07/2022 

ΩΡΑ:18:00    ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ   ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 

ΩΡΑ:19:30   ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ   ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

 

2.  Β ΟΜΙΛΟΣ  ΠΑΤΡΑΣ   ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ   ΠΕΠΑΝΟΣ 

 

1η  αγωνιστική Πέμπτη    21/07/2022 

ΩΡΑ:18:00  ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ   ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΩΡΑ:19:30  ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ   ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ 

 

2η  αγωνιστική Παρασκευή    22/07/2022 

ΩΡΑ:09:00   ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ   ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

ΩΡΑ:10:30   ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ.   ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

 

3η  αγωνιστική Παρασκευή    22/07/2022 

ΩΡΑ:18:00   ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ   ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ 

ΩΡΑ:19:30   ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ   ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ 

 

4η  αγωνιστική Σάββατο    23/07/2022 

ΩΡΑ:09:00   ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ   ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΩΡΑ:10:30   ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ   ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

 

5η  αγωνιστική Σάββατο    23/07/2022 

ΩΡΑ:18:00    ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ   ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ 

ΩΡΑ:19:30  ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ   ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ       24/07/2022  ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ  ΠΕΠΑΝΟΣ 

ΩΡΑ:  09:00  η  1η  ομάδα του  Α’ ομίλου με την  2η  ομάδα του  Β’ ομίλου 

ΩΡΑ:  10:15  η  2η  ομάδα του  Α’ ομίλου με την  1η  ομάδα του  Β’ ομίλου   

ΩΡΑ:  11:30  η  3η  ομάδα του  Α’ ομίλου με την  3η  ομάδα του  Β’ ομίλου  (5η – 6η θέση) 

ΩΡΑ:  12:45  η  4η  ομάδα του  Α’ ομίλου με την  4η  ομάδα του  Β’ ομίλου  (7η – 8η θέση) 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ       24/07/2022  ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ Ν.Ο.Π 

ΩΡΑ:  18:00 ΜΙΚΡΟΣ  ΤΕΛΙΚΟΣ    

ΩΡΑ:  19:30 ΜΕΓΑΛΟΣ  ΤΕΛΙΚΟΣ 

 


