


         

     Αριθμ.πρωτ……../Ε 

      Αθήνα ../../2021 

 

 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ  ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

Α1  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΑΝΔΡΩΝ   «2021-2022» 

1. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι παρακάτω σύλλογοι: 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ   ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  

ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ  ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ    ΠΑΟΚ  

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ    ΑΕΚ 

ΑΟ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ   ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ 

ΝΟ ΧΙΟΥ ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο.   ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
   

Η συμμετοχή των ομάδων είναι υποχρεωτική. 

2. ΣΥΣΤΗΜΑ -  ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 

Το  Πρωτάθλημα της  Α1  Εθνικής κατηγορίας Ανδρών  «2021-2022»  θα διεξαχθεί σε τρεις (3) 

Φάσεις,  από  9 / 10 / 2021  έως 15 / 04 /2022.  

 

Α’  ΦΑΣΗ   (09/10/2021  -  15/01/2021) 

- Οι 16 ομάδες αγωνίζονται σε 1 γύρο με σύστημα pool και κατατάσσονται από το 1 στο 16.  
 

 1η  αγωνιστική     09/10/21    Σάββατο    2η αγωνιστική      16/10/21    Σάββατο 

 3η  αγωνιστική      23/10/21    Σάββατο    4η αγωνιστική      30/10/21    Σάββατο 

 5η  αγωνιστική     06/11/21    Σάββατο      6η αγωνιστική      13/11/21    Σάββατο 

 7η  αγωνιστική     20/11/21    Σάββατο    8η αγωνιστική      27/11/21    Σάββατο 

 9η  αγωνιστική     04/12/21    Σάββατο   10η αγωνιστική     08/12/21    Τετάρτη 

11η  αγωνιστική    11/12/21    Σάββατο   12η αγωνιστική     18/12/21    Σάββατο 

13η  αγωνιστική    21/12/21    Τετάρτη   14η αγωνιστική     08/01/22    Σάββατο 

15η  αγωνιστική    15/01/22    Σάββατο  

 

Β’  ΦΑΣΗ   (22/01/2022  -  05/03/2022) 
   

- Στη Β’ φάση οι ομάδες από 1 έως 8 σχηματίζουν τον Όμιλο A’ Play-off και Όμιλο Β' Play-out 

με ομάδες από 9 έως 16.  

- Και σε δύο Ομίλους οι ομάδες αγωνίζονται σε 1 γύρο με σύστημα pool όπου λαμβάνεται υπόψη 

η συνολική βαθμολογία των ομάδων στην  Α' φάση καθώς και κατά πόσο είχαν αγωνιστεί εντός 

ή εκτός έτσι ώστε να αντιστραφεί ή έδρα διεξαγωγής των αγώνων Β' φάσης.  

- Σε τέλος αγώνων οι ομάδες κατατάσσονται με βάση την βαθμολογία τους από 1 έως 8 και από 

9 έως 16.  



 

 1η  αγωνιστική     22/01/22    Σάββατο    2η αγωνιστική      29/01/22    Σάββατο 

 3η  αγωνιστική      05/02/22    Σάββατο    4η αγωνιστική      12/02/22    Σάββατο 

 5η  αγωνιστική     19/02/22    Σάββατο      6η αγωνιστική      26/02/22    Σάββατο 

 7η  αγωνιστική     05/03/22    Σάββατο 

 

Γ’   ΦΑΣΗ    Play-off  ---- Play-out (15/03/2022  -  15/04/2022) 

 

- Για την προ-ημιτελική φάση των Play-offs σχηματίζονται ζευγάρια όπου απαιτούνται δύο νίκες 

σε τρείς αγώνες ώς εξής 1Α-8Α, 2Α-7Α, 3Α-6Α, 4Α-5Α.  

- Οι ομάδες που κατετάγησαν από 13η σε 16 η θέση αγωνίζονται σε Play-out  σε ζευγάρια  13Β -

16B, 14Β-15Β όπου απαιτούνται δύο νίκες σε τρείς αγώνες.  

- Οι δύο ηττημένες ομάδες υποβιβάζονται σε Α2.  

 

1ος  αγώνας     PLAY-OFF/PLAY-OUT   15/03/22    Τετάρτη 

2ος  αγώνας     PLAY-OFF/PLAY-OUT   17/03/22    Σάββατο 

3ος  αγώνας     PLAY-OFF/PLAY-OUT   21/03/22    Τετάρτη 

 

- Οι νικητές της προ-ημιτελική φάση των Play-offs προχωρούν σε ημιτελικά για θέσεις 1-4 και ενώ 

οι ηττημένοι σε ημιτελικά για θέσεις 5-8.   

 

1ος  αγώνας     PLAY-OFF  23/03/22    Τετάρτη 

2ος  αγώνας     PLAY-OFF  26/03/22    Σάββατο 

3ος  αγώνας     PLAY-OFF  27/03/22    Κυριακή 

 

- Οι νικητές της ημιτελικής φάσης προχωρούν σε τελικό για θέσεις 1-2 (απαιτούνται 3 νίκες σε 5 

αγώνες) και για θέσεις 5-6.  

1ος  αγώνας     PLAY-OFF  02/04/22    Σάββατο 

2ος  αγώνας     PLAY-OFF  06/04/22    Τετάρτη 

3ος  αγώνας     PLAY-OFF  11/04/22    Δευτέρα 

4ος  αγώνας     PLAY-OFF  13/04/22    Τετάρτη 

5ος  αγώνας     PLAY-OFF  15/04/22    Παρασκευή 

 

- Οι ηττημένοι σε Φάση Γ2 αγωνίζονται για θέσεις 3-4 και 15-16 (2 νίκες σε 3 αγώνες) 

1ος  αγώνας     PLAY-OFF  02/04/22    Σάββατο 

2ος  αγώνας     PLAY-OFF  06/04/22    Τετάρτη 

3ος  αγώνας     PLAY-OFF  11/04/22    Δευτέρα 

 

- Για όλη τη φάση των Play-offs ή Play-out o 1ος αγώνας διεξάγεται στην έδρα του ανώτερου 

βαθμολογικά, κατά την διάρκεια της κανονικής περιόδου. Ο 2ος αγώνας, στην έδρα του 

κατώτερου βαθμολογικά. Ο ενδεχομένως 3ος αγώνας στην έδρα του ανώτερου βαθμολογικά. Ο 

ενδεχομένως 4ος αγώνας στην έδρα του κατώτερου και ενδεχομένως ο 5ος αγώνας στην έδρα 

του ανώτερου βαθμολογικά. 

- Σε περίπτωση ισοπαλίας, θα ακολουθήσει η διαδικασία των πέναλτι, όπως αυτή ορίζεται από την  

Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης  «2021-2022».     

  

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:   

- Η ΚΟΕ καλύπτει τα έξοδα για 2 διαιτητές, 3 γραμματείς, 2 επόπτες, και 1 αλυτάρχη / 

παρατηρητή.  

- Το δικαίωμα εγγραφής των ομάδων στο πρωτάθλημα (entry fee) ανέρχεται στο ποσό των 330€. 



- Το δικαίωμα συμμετοχής των ομάδων σε αγώνες ανέρχεται στο ποσό των 330€ (για εδρούχο 

σωματείο ανά αγώνα). Το μετακινούμενο σωματείο δεν καταβάλει δικαίωμα συμμετοχής. 

- Η αποζημίωση του Ιατρού αγώνων επιβαρύνει το εδρούχο σωματείο. 

 

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

- Η διάρκεια των αγώνων του Πρωταθλήματος  Α1  Εθνικής κατηγορίας Ανδρών  «2021’2022»  

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

 

5. ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

- 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.  

- Το Πρωτάθλημα Α1 Ανδρών διεξάγεται με μπάλες Νο 5.        

- Σε όλες τις κατηγορίες Εθνικών πρωταθλημάτων και στους αγώνες κυπέλου της αγωνιστικής 

περιόδου 2021-2022 ορίζεται ότι καθίσταται υποχρεωτική η χρησιμοποίηση της μπάλας της 

εταιρείας……………………………………. 

- Για την διαδικασία της προετοιμασίας των αθλητών, το εδρούχο σωματείο οφείλει να παρέχει 5 

μπάλες στο φιλοξενούμενο σωματείο, 30 λεπτά πριν την έναρξη κάθε αγώνα. 

 

6. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ-ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ-ΙΑΤΡΟΣ-TIME OUT 
- Ισχύουν ότι αναφέρονται στην  Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης  «2021-2022» με αριθμό. 

πρωτ.: …. 

- Όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων υδατοσφαίρισης, θα διεξάγονται, σύμφωνα με τους διεθνείς 

κανονισμούς διαιτησίας και τις ιδιαιτερότητες των πρωταθλημάτων της  Κ.Ο.Ε.                                                         

- 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. 

- 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. 

- 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.  

- Για τις κύριες και αναπληρωματικές έδρες, ισχύουν ότι αναφέρονται στο Αρ. 8 παρ. 1.1 και 1.2 

της Γενικής Προκήρυξης Υδατοσφαίρισης 2021-2022.      

- 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. 

 

7. ΑΛΛΑΓΕΣ   ΩΡΑΡΙΟΥ ή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ 

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

- Εάν υπάρξουν αλλαγές των δρομολογίων των Αεροπορικών Εταιρειών. 

- Στις περιπτώσεις που θα υπάρχει απευθείας Τηλεοπτική μετάδοση Πανελλαδικής     Εμβέλειας. 

- Στην περίπτωση συμμετοχής σωματείου σε επίσημες ευρωπαϊκές διοργανώσεις 

 

8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΞΕΝΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ 

- 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. 

 



9. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΟΕ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ……………… 

 

10. ΛΟΙΠΕΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  -  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Ισχύουν τα εξής: 

- Για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 υποβιβάζονται δύο (2) ομάδες. 

- Σε περίπτωση  που σωματείο μετά την πάροδο 20 λεπτών δεν προσέλθει σε ορισθέντα αγώνα, 

κλείνει το Φ/Α και κατοχυρώνεται ο αγώνας υπέρ του εδρούχου σωματείου, ενώ μηδενίζεται 

αφαιρείται ένας βαθμός από το σωματείο που δεν προσήλθε. 

- Σε περίπτωση που σωματείο αποσυρθεί με έγγραφη δήλωσή του, τότε όλοι οι υπόλοιποι αγώνες 

κατοχυρώνονται υπέρ του αντιπάλου, ενώ μηδενίζεται και αφαιρείται ένας βαθμός για κάθε 

αγώνα από το συγκεκριμένο σωματείο. 

- Τα σωματεία υποχρεούνται να διατηρούν τον αγωνιστικό χώρο σε αρίστη κατάσταση σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διεθνείς προδιαγραφές. Σε διαφορετική περίπτωση με ευθύνη των αρχόντων του 

αγώνα, ο αγώνας δεν θα διεξάγεται , η θα διακόπτεται , και σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η 

άμεση αποκατάσταση θα καταλογίζονται στο υπεύθυνο σωματείο οι δαπάνες επανάληψης του 

αγώνα . 

-  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. 

- 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.       

 

Ο  Πρόεδρος                   Ο  Γενικός  Γραμματέας 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ 



         

     Αριθμ.πρωτ……../Ε 

      Αθήνα ../../2021 

 

 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ  ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

             ΚΥΠΕΛΛΟΥ  ΑΝΔΡΩΝ   «2021-2022» 

 

1. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι παρακάτω σύλλογοι: 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ   ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  

ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ  ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ    ΠΑΟΚ  

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ    ΑΕΚ 

ΑΟ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ   ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ 

ΝΟ ΧΙΟΥ ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο.   ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

   

Η συμμετοχή των ομάδων είναι υποχρεωτική. 

2. ΣΥΣΤΗΜΑ -  ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Το  Κύπελλο Ανδρών  «2021-2022»  θα διεξαχθεί σε τρεις (3) Φάσεις: 

- Α’ Φάση: Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 

- Β’ Φάση: Τετάρτη 02 Μαρτίου 2022 

- Τελική Φάση: Σάββατο-Κυριακή 12-13 Μαρτίου 2022. 

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

 

Α’  ΦΑΣΗ   Τετάρτη 09 Ιανουαρίου 2022 

- Οι 16 ομάδες της Α1 Ανδρών αγωνίζονται σε 1 αγώνα  

- Μετά από κλήρωση δημιουργούνται 8 ζευγάρια. 

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

την  Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης  «2021-2022». 

 

Β’  ΦΑΣΗ   Τετάρτη 02 Μαρτίου 2022   

- Οι 8 ομάδες που προκρίθηκαν από την Α΄ Φάση αγωνίζονται σε 1 αγώνα. 

- Μετά από κλήρωση δημιουργούνται 4 ζευγάρια. 

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

την  Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης  «2021-2022». 

Τελική   ΦΑΣΗ    (Final 4)  12-13 Μαρτίου 2022 

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

- Μετά από κλήρωση δημιουργούνται 2 ζευγάρια. 



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

την  Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης  «2021-2022». 

 

Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 

1η  ομάδα - 2η  ομάδα (1ος αγώνας) 

3η  ομάδα – 4η  ομάδα (2ος αγώνας) 

 

Κυριακή 13 Μαρτίου 2022 

Νικητής 1ου αγώνα - Νικητής 2ου αγώνα  

      

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:   

- Η ΚΟΕ καλύπτει τα έξοδα για 2 διαιτητές, 3 γραμματείς, 2 επόπτες, 1 αλυτάρχη και 1 

παρατηρητή  

- Το δικαίωμα εγγραφής των ομάδων στο Κύπελλο Ελλάδος (entry fee) ανέρχεται στο ποσό των 

165€  

- Το δικαίωμα συμμετοχής των ομάδων σε αγώνες Κυπέλλου ανέρχεται στο ποσό των 330€ (για 

εδρούχο σωματείο ανά αγώνα). Το μετακινούμενο σωματείο δεν καταβάλει δικαίωμα 

συμμετοχής. 

- Η αποζημίωση του Ιατρού αγώνων επιβαρύνει το εδρούχο σωματείο. 

 

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

- Η διάρκεια των αγώνων του Πρωταθλήματος  Κυπέλλου Ανδρών  «2022»  θα είναι τέσσερις 

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

 

5. ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

- 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.  

- Το Κύπελλο Α1 Ανδρών διεξάγεται με μπάλες Νο 5.        

- 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.  

- Σε όλες τις κατηγορίες Εθνικών πρωταθλημάτων και στους αγώνες κυπέλου της αγωνιστικής 

περιόδου 2021-2022 ορίζεται ότι καθίσταται υποχρεωτική η χρησιμοποίηση της μπάλας της 

εταιρείας……………………………………. 

- Για την διαδικασία της προετοιμασίας των αθλητών, το εδρούχο σωματείο οφείλει να παρέχει 

5 μπάλες στο φιλοξενούμενο σωματείο, 30 λεπτά πριν την έναρξη κάθε αγώνα. 

 

6. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ-ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ-ΙΑΤΡΟΣ-TIME OUT 
- Ισχύουν ότι αναφέρονται στην  Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης  «2021-2022» με αριθμό 

πρωτ.: …. 

- Όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων υδατοσφαίρισης, θα διεξάγονται, σύμφωνα με τους 

διεθνείς κανονισμούς διαιτησίας και τις ιδιαιτερότητες των πρωταθλημάτων της  Κ.Ο.Ε.                                                         

- 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. 

- 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. 



- 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.  

- Για τις κύριες και αναπληρωματικές έδρες, ισχύουν ότι αναφέρονται στο Αρ. 8 παρ. 1.1 και 1.2 

της Γενικής Προκήρυξης Υδατοσφαίρισης 2021.      

- 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. 

 

7. ΑΛΛΑΓΕΣ   ΩΡΑΡΙΟΥ ή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ 

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

- Εάν υπάρξουν αλλαγές των δρομολογίων των Αεροπορικών Εταιρειών. 

- Στις περιπτώσεις που θα υπάρχει απευθείας Τηλεοπτική μετάδοση Πανελλαδικής     Εμβέλειας. 

- Στην περίπτωση συμμετοχής σωματείου σε επίσημες ευρωπαϊκές διοργανώσεις 

 

8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΞΕΝΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ 

- 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. 

 

9. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΟΕ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ  
ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ.……………… 

 

10. ΛΟΙΠΕΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  -  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

Ισχύουν τα εξής: 

 

- Επίσης υπενθυμίζουμε ότι μία  (1)  ομάδα από το  ΚΥΠΕΛΛΟ  ΕΛΛΑΔΑΣ  ΑΝΔΡΩΝ «2021-

2022»,  θα συμμετέχει στο  LEN  EURO CUP,  όπως σχετικά αναφέρεται στην  Γενική 

Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης της  ΚΟΕ  για την  περίοδο «2021-2022». 

- 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.       

 

Ο  Πρόεδρος                   Ο  Γενικός  Γραμματέας 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ 



         

     Αριθμ.πρωτ……../Ε 

      Αθήνα ../../2021 

 

 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ  ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

Α2  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΑΝΔΡΩΝ   «2021-2022» 

 

1. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι παρακάτω σύλλογοι: 

ΤΡΙΑΙΝΑ ΒΟΥΛΑΣ    ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  

ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ     ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ    ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 

ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ    ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ 

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ ΑΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΠΕΚΕΒ ΧΙΟΥ  ΟΦ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                        

Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ                           Β’ ΟΜΑΔΑ Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ  
 

Η συμμετοχή των ομάδων είναι υποχρεωτική. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από τα παραπάνω σωματεία θα αν ανέβουν 2 στην Α1 Ανδρών 2021-2022 και θα 

συμπληρώσουν τις 16 ομάδες 2 σωματεία από την Β’ Ανδρών. 
 

2. ΣΥΣΤΗΜΑ -  ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 

Το  Πρωτάθλημα της  Α1  Εθνικής κατηγορίας Ανδρών  «2021-2022»  θα διεξαχθεί σε τρεις (3) 

Φάσεις,  από  10 / 10 / 2021  έως 20 / 04 /2022.  

 

Α’  ΦΑΣΗ   (10/10/2021  -  16/01/2022) 

- Οι 16 ομάδες αγωνίζονται σε 1 γύρο με σύστημα pool και κατατάσσονται από το 1 στο 16.  

 1η  αγωνιστική     10/10/21    Κυριακή    2η αγωνιστική      17/10/21    Κυριακή 

 3η  αγωνιστική      24/10/21    Κυριακή    4η αγωνιστική      31/10/21    Κυριακή 

 5η  αγωνιστική     07/11/21    Κυριακή     6η αγωνιστική      14/11/21    Κυριακή 

 7η  αγωνιστική     21/11/21    Κυριακή    8η αγωνιστική      28/11/21    Κυριακή 

 9η  αγωνιστική     05/12/21    Κυριακή   10η αγωνιστική     08/12/21    Τετάρτη 

11η  αγωνιστική    12/12/21    Κυριακή   12η αγωνιστική     19/12/21    Κυριακή 

13η  αγωνιστική    22/12/21    Κυριακή   14η αγωνιστική     09/01/22     Κυριακή 

15η  αγωνιστική    16/01/22    Κυριακή  

 

Β’  ΦΑΣΗ   (23/01/2022  -  06/03/2022) 

   

- Στη Β’ φάση οι ομάδες από 1 έως 8 σχηματίζουν τον Όμιλο A’ Play-off και Όμιλο Β' Play-out 

με ομάδες από 9 έως 16.  



- Και σε δύο Ομίλους οι ομάδες αγωνίζονται σε 1 γύρο με σύστημα pool όπου λαμβάνεται υπόψη 

η συνολική βαθμολογία των ομάδων στην  Α' φάση καθώς και κατά πόσο είχαν αγωνιστεί εντός 

ή εκτός έτσι ώστε να αντιστραφεί ή έδρα διεξαγωγής των αγώνων Β' φάσης.  

- Σε τέλος αγώνων οι ομάδες κατατάσσονται με βάση την βαθμολογία τους από 1 έως 8 και από 

9 έως 16.  

1η  αγωνιστική     23/01/22    Κυριακή    2η αγωνιστική      30/01/22    Κυριακή 

3η  αγωνιστική     06/02/22    Κυριακή    4η αγωνιστική      13/02/22    Κυριακή 

5η  αγωνιστική     20/02/22    Κυριακή      6η αγωνιστική      27/02/22    Κυριακή 

7η  αγωνιστική     06/03/22    Κυριακή 

 

Γ’   ΦΑΣΗ    Play-off  ---- Play-out (13/03/2022  -  20/04/2022) 

 

- Για την προ-ημιτελική φάση των Play-offs σχηματίζονται ζευγάρια όπου απαιτούνται δύο νίκες 

σε τρείς αγώνες ως εξής 1Α-8Α, 2Α-7Α, 3Α-6Α, 4Α-5Α.  

- Οι ομάδες που κατετάγησαν από 13η σε 16 η θέση αγωνίζονται σε Play-out  σε ζευγάρια  13Β-

16B, 14Β-15Β όπου απαιτούνται δύο νίκες σε τρεις αγώνες.  

- Οι ηττημένες ομάδες υποβιβάζονται σε Α2.  

 

1ος αγώνας     PLAY-OFF/PLAY-OUT   13/03/22    Κυριακή 

2ος αγώνας     PLAY-OFF/PLAY-OUT   20/03/22    Κυριακή 

3ος αγώνας     PLAY-OFF/PLAY-OUT   23/03/22    Τετάρτη 

 

- Οι νικητές της προ-ημιτελική φάση των Play-offs προχωρούν σε ημιτελικά για θέσεις 1-4 και 

ενώ οι ηττημένοι σε ημιτελικά για θέσεις 5-8.   
 

1ος  αγώνας     PLAY-OFF  26/03/22    Σάββατο 

2ος  αγώνας     PLAY-OFF  03/04/22    Κυριακή 

3ος  αγώνας     PLAY-OFF  06/04/22    Τετάρτη 

 

- Οι νικητές της ημιτελικής φάσης προχωρούν σε τελικό για θέσεις 1-2 (απαιτούνται 2 νίκες σε 3 

αγώνες) και για θέσεις 5-6.  

1ος  αγώνας     PLAY-OFF  10/04/22    Κυριακή 

2ος  αγώνας     PLAY-OFF  17/04/22    Κυριακή 

3ος  αγώνας     PLAY-OFF  20/04/22    Τετάρτη 

 

- Οι ηττημένοι σε Φάση Γ2 αγωνίζονται για θέσεις 3-4 και 15-16 (2 νίκες σε 3 αγώνες) 

1ος  αγώνας     PLAY-OFF  10/04/22    Κυριακή 

2ος  αγώνας     PLAY-OFF  17/04/22    Κυριακή 

3ος  αγώνας     PLAY-OFF  20/04/22    Τετάρτη 

 

- Για όλη τη φάση των Play-off ή Play-out o 1ος αγώνας διεξάγεται στην έδρα του ανώτερου 

βαθμολογικά, κατά την διάρκεια της κανονικής περιόδου. Ο 2ος αγώνας, στην έδρα του 

κατώτερου βαθμολογικά. Ο ενδεχομένως 3ος αγώνας στην έδρα του ανώτερου βαθμολογικά. Ο 

ενδεχομένως 4ος αγώνας στην έδρα του κατώτερου και ενδεχομένως ο 5ος αγώνας στην έδρα 

του ανώτερου βαθμολογικά. 

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

την  Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης  «2021-2022».     

  

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:   

- Η ΚΟΕ καλύπτει τα έξοδα για 2 διαιτητές, 3 γραμματείς, 2 επόπτες, 1 αλυτάρχη και 1 

παρατηρητή  



- Το δικαίωμα εγγραφής των ομάδων στο πρωτάθλημα (entry fee) ανέρχεται στο ποσό των 240€  

- Το δικαίωμα συμμετοχής των ομάδων σε αγώνες ανέρχεται στο ποσό των 240€ (για εδρούχο 

σωματείο ανά αγώνα). Το μετακινούμενο σωματείο δεν καταβάλει δικαίωμα συμμετοχής. 

- Η αποζημίωση του Ιατρού αγώνων επιβαρύνει το εδρούχο σωματείο. 

 

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

- Η διάρκεια των αγώνων του Πρωταθλήματος  Α2  Εθνικής κατηγορίας Ανδρών  «2022»  θα 

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

 

5. ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

- 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.  

- Το Πρωτάθλημα Α1 Ανδρών διεξάγεται με μπάλες Νο 5.        

- 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.  

- Σε όλες τις κατηγορίες Εθνικών πρωταθλημάτων και στους αγώνες κυπέλου της αγωνιστικής 

περιόδου 2021-2022 ορίζεται ότι καθίσταται υποχρεωτική η χρησιμοποίηση της μπάλας της 

εταιρείας……………………………………. 

- Για την διαδικασία της προετοιμασίας των αθλητών, το εδρούχο σωματείο οφείλει να παρέχει 

5 μπάλες στο φιλοξενούμενο σωματείο, 30 λεπτά πριν την έναρξη κάθε αγώνα. 

 

6. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ-ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ-ΙΑΤΡΟΣ-TIME OUT 
- Ισχύουν ότι αναφέρονται στην  Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης  «2021-2022» με αριθμ. 

πρωτ.: …. 

- ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ, 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ  Κ.Ο.Ε.                                                         

- 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. 

- 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. 

- 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.  

- Για τις κύριες και αναπληρωματικές έδρες, ισχύουν ότι αναφέρονται στο Αρ. 8 παρ. 1.1 και 1.2 

της Γενικής Προκήρυξης Υδατοσφαίρισης 2021.      

- 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. 

 

7. ΑΛΛΑΓΕΣ   ΩΡΑΡΙΟΥ ή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ 

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

- Εάν υπάρξουν αλλαγές των δρομολογίων των Αεροπορικών Εταιρειών. 

-  Στις περιπτώσεις που θα υπάρχει απευθείας Τηλεοπτική μετάδοση Πανελλαδικής     Εμβέλειας. 

-   



8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΞΕΝΩΝ  ΠΑΙΚΤΩΝ 

- 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 ένα (1) 

μη Έλληνες αθλητές - τριες, οι οποίοι μπορεί να είναι Κοινοτικοί ή και μη Κοινοτικοί. 

 

9. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΟΕ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ.……………… 

 

10. ΛΟΙΠΕΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  -  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

Ισχύουν τα εξής: 

 

- Για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 υποβιβάζονται δύο (2) ομάδες. 

- Σε περίπτωση  που σωματείο μετά την πάροδο 20 λεπτών δεν προσέλθει σε ορισθέντα αγώνα, 

κλείνει το Φ/Α και κατοχυρώνεται ο αγώνας υπέρ του εδρούχου σωματείου, ενώ μηδενίζεται 

αφαιρείται ένας βαθμός από το σωματείο που δεν προσήλθε. 

- Σε περίπτωση που σωματείο αποσυρθεί με έγγραφη δήλωσή του, τότε όλοι οι υπόλοιποι αγώνες 

κατοχυρώνονται υπέρ του αντιπάλου, ενώ μηδενίζεται και αφαιρείται ένας βαθμός για κάθε 

αγώνα από το συγκεκριμένο σωματείο. 

- Τα σωματεία υποχρεούνται να διατηρούν τον αγωνιστικό χώρο σε αρίστη κατάσταση σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διεθνείς προδιαγραφές. Σε διαφορετική περίπτωση με ευθύνη των αρχόντων 

του αγώνα, ο αγώνας δεν θα διεξάγεται , η θα διακόπτεται , και σε περίπτωση που δεν είναι 

εφικτή η άμεση αποκατάσταση θα καταλογίζονται στο υπεύθυνο σωματείο οι δαπάνες 

επανάληψης του αγώνα . 

- 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. 

- 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.       

 

Ο  Πρόεδρος                   Ο  Γενικός  Γραμματέας 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ 



 

 

 
 

 

 

            

                                   Αριθμ.πρωτ.3879/Ε  

                                              Αθήνα 02/07/2021 

 

 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ  ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

Β’  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΑΝΔΡΩΝ   «2021-2022» 

1. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι παρακάτω σύλλογοι: 

ΑΤΤΙΚΗ (5) ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (3) 

 

ΑΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΣ ΟΞΥΓΟΝΟ  

ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ   

ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΧΑΝΘ  

ΣΚ ΡΟΗ   

ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   

 ΘΕΣΣΑΛΙΑ (1) ΚΡΗΤΗ-ΡΟΔΟΣ  (2) 

 ΟΕΑ ΝΑΒ ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

  ΟΦΗ 

   

Ι0ΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (2) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (2) ΑΙΓΑΙΟΥ (1) 

ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΕΙΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΝΟ ΣΥΡΟΥ 

ΠΥΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  

   

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από τα παραπάνω σωματεία θα ανέβουν δύο (2) στην Α2 Ανδρών 2021-2022 και θα 

συμπληρώσουν τις 16 ομάδες 2 σωματεία από την Γ’ Ανδρών. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ -  ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

- Το  Πρωτάθλημα της  Β’  Εθνικής κατηγορίας Ανδρών  «2021-2022»  θα διεξαχθεί σε 

τέσσερις (4) Φάσεις,  από  20 / 05 / 2022  έως 31 / 07 /2022.  

- Προβιβάζονται 2 ομάδες στην Α2 Εθνική Κατηγορία περιόδου 2022-2023. 

- Υποβιβάζονται 2 ομάδες στη Γ’ εθνική Κατηγορία περιόδου 2022-2023 

 

Α’  ΦΑΣΗ   (20/05/2022  -  22/05/2022) 

- Σχηματίζονται τέσσερις  (4)  Όμιλοι των τεσσάρων (4) ομάδων με κριτήριο τις 

συμμετέχουσες ομάδες ανά Περιφέρεια και την ελαχιστοποίηση των διαπεριφερειακών 

μετακινήσεων.   

- Οι αγώνες σε κάθε Όμιλο, διεξάγονται με μορφή τουρνουά (pool) σε ένα (1) γύρο.  

- Μετά την διεξαγωγή των αγώνων της Α’ Φάσης οι ομάδες κατατάσσονται ανά όμιλο από 

την 1η στη 4η θέση.  



 

 

 

Β’  ΦΑΣΗ   (01/07/2022  -  03/07/2022) 

   

- Με βάση την κατάταξη των ομάδων στην Α’ Φάση σχηματίζονται τέσσερις  (4)  Όμιλοι των 

τεσσάρων (4) ομάδων. 

- Οι ομάδες που τερμάτισαν πρώτες στους Ομίλους Α’, Β’, Γ’ και Δ’ της Α’ Φάσης 

παραμένουν επικεφαλής ενώ οι υπόλοιπες κληρώνονται στους ομίλους ανά θέση κατάταξης 

από την Α’ Φάση.   

- Στην κλήρωση εξαιρούνται οι ομάδες που ήδη συμμετείχαν από κοινού σε ίδιο όμιλο κατά 

την Α’ φάση.   

 

ΟΜΙΛΟΣ Α’  ΟΜΙΛΟΣ Β’  ΟΜΙΛΟΣ Γ’ ΟΜΙΛΟΣ Δ’ 

1ος Α 1ος Β 1ος Γ  1ος Δ 

2ος  2ος  2ος  2ος  

3ος  3ος  3ος  3ος  

4ος  4ος  4ος  4ος  

 

- Οι αγώνες σε κάθε Όμιλο της Β’ Φάσης, διεξάγονται με μορφή τουρνουά (pool) σε 1 γύρο.  

- Οι ομάδες δεν μεταφέρουν βαθμούς από την Α’ Φάση σε Β’ Φάση.    

- Οι ομάδες που τερμάτισαν πρώτες στους Ομίλους Α’, Β’, Γ’ και Δ’ της Α’ Φάσης 

θεωρούνται διοργανώτριες των Ομίλων στην Β’ Φάση.  

- Μετά την διεξαγωγή των αγώνων της Β’ Φάσης οι ομάδες κατατάσσονται ανά όμιλο από 

την 1η στη 4η θέση.  

 

Γ’   ΦΑΣΗ    (14/07/2021  -  16/07/2021) 

 

      Γ' Φάση Όμιλος Ανόδου Play-offs 

- Οι 2 πρώτοι από 4 Ομίλους της Β’ Φάσης σχηματίζουν 2 ομίλους των 4 ομάδων. 

Διεξάγονται προημιτελικοί αγώνες  (1Α-4Β, 2Α-3Β, 3Α-2Β, 4Α, 1Β). Οι νικητές προχωρούν 

σε ημιτελικά τύπου 1-4 και 2-3.  

 

      Γ' Φάση Όμιλος Καθόδου Play-out  

- Οι 2 τελευταίοι από 4 Ομίλους της Β’ Φάσης σχηματίζουν 2 ομίλους των 4 ομάδων. 

Διεξάγονται προημιτελικοί (1Α-4Β, 2Α-3Β, 3Α-2Β, 4Α, 1Β).  

 

 Δ’   ΦΑΣΗ    (29/07/2021  -  31/07/2021) 

- Οι νικητές ημιτελικών  της Γ’ Φάσης Όμιλος Ανόδου Play-offs αγωνίζονται στον τελικό για 

1η-2η  θέση και προβιβάζονται στην Α2 Εθνική, και οι ηττημένοι σε μικρό τελικό για 3η-

4η  θέση. 

- Οι ηττημένοι  της Γ’ Φάσης Όμιλος καθόδου Play-out αγωνίζονται σε ημιτελικά τύπου 1-4 

και 2-3. Οι 2 ηττημένοι των ημιτελικών  υποβιβάζονται σε Γ' Εθνική 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:  

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

- Το δικαίωμα εγγραφής των ομάδων στο πρωτάθλημα της Β’ Ανδρών (entry fee) ανέρχεται 

στο ποσό των 120€  



 

 

- Το δικαίωμα συμμετοχής ανά αγώνα των ομάδων στο πρωτάθλημα της Β’ Ανδρών 

ανέρχεται στο ποσό των 120€  

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

δικαιώματος συμμετοχής.  

- Η αποζημίωση του Ιατρού αγώνων επιβαρύνει την ΚΟΕ    

   

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΑΓΩΝΩΝ 

- Η διάρκεια των αγώνων του Πρωταθλήματος  Β’  Εθνικής κατηγορίας Ανδρών,  θα είναι 

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

-  

- Όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων υδατοσφαίρισης, θα διεξάγονται, σύμφωνα με τους 

διεθνείς κανονισμούς διαιτησίας  και  τα  προβλεπόμενα  από  την  γενική    προκήρυξη  

πρωταθλημάτων  «2021-2022». 

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  ΤΟΥ  ΑΓΩΝΑ   

Ισχύουν ότι αναφέρονται στην  Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης  «2021-2022»  με αριθμό. 

πρωτ.: ….. 
 

- Το κάθε εδρούχο σωματείο, υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα για έκδοση αδείας τέλεσης 

αγώνων στην οικία Περιφέρεια τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την διεξαγωγή 

των αγώνων, την οποία οφείλουν να αποστείλουν στην  ΚΟΕ,  τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες πριν την έναρξη των αγώνων. 

- 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. καθώς επίσης και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Προπονητή και του Βοηθού 

Προπονητή σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στη Γεν. Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης 2021-2022. 

- Σύμφωνα με την Γεν. Προκήρυξη 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)  

- Για το Πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021 ορίζεται ότι καθίσταται υποχρεωτική 

η χρησιμοποίηση της μπάλας της εταιρείας ………………….., σε όλες τις κατηγορίες Εθνικών 

πρωταθλημάτων και στους αγώνες κυπέλου. 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  
…………. 
 

ΛΟΙΠΕΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  -  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

- Οι ομάδες υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να δηλώσουν στο ρόστερ τους έως είκοσι πέντε 

(25) παίκτες καθώς και Προπονητή και Βοηθό Προπονητή, τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από 

την έναρξη του Πρωταθλήματος. 

- Παίκτης που δηλώθηκε, ενώ η μεταγραφή του είναι σε εκκρεμότητα και δεν έχει τελεσιδικήσει 

, μπορεί να δηλωθεί και από τις  δυο ενδιαφερόμενες ομάδες.  

- Αυτή  στην οποία δεν θα καταλήξει θα μπορεί να τον αντικαταστήσει με άλλον παίκτη. 

- 2ον Ομάδα που δεν θα συμμετάσχει σε ένα αγώνα οποιαδήποτε φάσης του πρωταθλήματος, 

πέραν του λόγου ανωτέρας βίας, θα της αφαιρούνται τρείς (3) βαθμοί και θα ξεκινήσει με μείον 

τρεις (3) βαθμούς στο πρωτάθλημα της Β’ Ανδρών 2022-2023 . 

 



 

 

- Oμάδα που δεν θα συμμετάσχει σε δύο ή περισσότερους αγώνες οποιασδήποτε φάσης του 

πρωταθλήματος, πέραν του λόγου ανωτέρας βίας, θα υποβιβάζετε στη Γ’ Ανδρών 2022-2023 . 

- 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.  

 

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

Εάν χρειαστούν αλλαγές του αγωνιστικού προγράμματος, μετά την οριστικοποίηση η τροποποίηση 

του προγράμματος, της FINA ή της LEN, η  ΚΟΕ  επιφυλάσσεται να προβεί σε αλλαγές, όπου 

χρειαστεί.    

Η  παρούσα δέχεται τροποποιήσεις, εφόσον τούτο αποφασισθεί από το  Δ.Σ.  της  ΚΟΕ.  

 

              Ο  Πρόεδρος                   Ο  Γενικός  Γραμματέας 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

            

                                            Αριθμ.πρωτ…../Ε 

                  Αθήνα ../../2021 

 

 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ  ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

Γ’  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΑΝΔΡΩΝ   «2021-2022» 
 

1. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΙ  
 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι παρακάτω σύλλογοι: 

ΑΤΤΙΚΗ (4) ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (4) 

ΑΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ (3) 

ΑΝΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΚΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

ΑΝΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ  ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ 

ΚΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ  

   

 ΘΕΣΣΑΛΙΑ (1) ΚΡΗΤΗ-ΡΟΔΟΣ  (2) 

 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΝΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

  ΥΓΡΟΣ ΣΤΙΒΟΣ ΡΟΔΟΥ 

   

ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑ ΕΥΒΟΙΑ   

(4) 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (3) ΔΥΤ.ΣΤΕΡΕΑ-ΗΠΕΙΡ.-Β 

ΙΟΝΙΩΝ (2) 

ΝΕ ΛΑΜΙΑΣ ΝΗΡΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΝΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΝΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΟΠΑΘΑ ΝΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΝΟ ΙΤΕΑΣ  ΠΑΕ ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

ΝΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ   

   

Από τα παραπάνω σωματεία θα αν ανέβουν 2 στην Β’ Ανδρών 2021-2022  

 

ΣΥΣΤΗΜΑ -  ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 

- Το  Πρωτάθλημα της  Γ’  Εθνικής κατηγορίας Ανδρών  «2021-2022»  θα διεξαχθεί σε τρεις 

(3) Φάσεις,  από  08 / 07 / 2022  έως 31 / 07 /2022.  

- Προβιβάζονται 2 ομάδες στην Β’ Εθνική Κατηγορία περιόδου 2021-2022. 

 

Α’  ΦΑΣΗ   (08/07/2022  -  10/07/2022) 
 

- Σχηματίζονται τέσσερις  (4)  Όμιλοι των τεσσάρων (4) ή πέντε (5) ομάδων με κριτήριο τις 

συμμετέχουσες ομάδες ανά Περιφέρεια και την ελαχιστοποίηση των διαπεριφερειακών 

μετακινήσεων.  



 

 

  

- Οι αγώνες σε κάθε Όμιλο, κατ’ εξαίρεση για την περίοδο 2021-2022 διεξάγονται με μορφή 

τουρνουά (pool) σε ένα (1) γύρο.  

- Μετά την διεξαγωγή των αγώνων της Α’ Φάσης οι ομάδες κατατάσσονται ανά όμιλο από 

την 1η στη 4η θέση.  

 

Β’  ΦΑΣΗ   (21/07/2022  -  23/07/2022) 

- Με βάση την κατάταξη των ομάδων στην Α’ Φάση σχηματίζονται τέσσερις  (4)  Όμιλοι των 

τεσσάρων (4) ομάδων. 

- Οι ομάδες που τερμάτισαν πρώτες στους Ομίλους Α’, Β’, Γ’ και Δ’ της Α’ Φάσης 

παραμένουν επικεφαλής θεωρούνται διοργανώτριες των Ομίλων στην Β’ Φάση. ενώ οι 

υπόλοιπες κληρώνονται στους ομίλους ανά θέση κατάταξης από την Α’ Φάση.   

- Στην κλήρωση εξαιρούνται οι ομάδες που ήδη συμμετείχαν από κοινού σε ίδιο όμιλο κατά 

την Α’ φάση.   

 

ΟΜΙΛΟΣ Α’  ΟΜΙΛΟΣ Β’  ΟΜΙΛΟΣ Γ’ ΟΜΙΛΟΣ Δ’ 

1ος Α 1ος Β 1ος Γ 1ος Δ 

2ος 2ος 2ος 2ος 

3ος 3ος 3ος 3ος 

4ος 4ος 4ος 4ος 

 

- Οι αγώνες σε κάθε Όμιλο της Β’ Φάσης, διεξάγονται με μορφή τουρνουά (pool) σε 1 γύρο.  

- Οι ομάδες δεν μεταφέρουν βαθμούς από την Α’ Φάση σε Β’ Φάση.    

- Μετά την διεξαγωγή των αγώνων της Β’ Φάσης οι ομάδες κατατάσσονται ανά όμιλο από την 

1η στη 4η θέση.  

 

Γ’   ΦΑΣΗ    (29/07/2021  -  31/07/2021) 

 

      Γ' Φάση Όμιλος Ανόδου Play-offs 

- Οι 2 πρώτοι από 4 Ομίλους σχηματίζουν 2 ομίλους των 4 ομάδων.  

- Διεξάγονται προημιτελικοί μονοί αγώνες (1Α-4Β, 2Α-3Β, 3Α-2Β, 4Α, 1Β).  

- Οι νικητές προχωρούν σε ημιτελικά τύπου 1-4 και 2-3.  

- Οι νικητές ημιτελικών  αγωνίζονται στον τελικό για 1η θέση και οι ηττημένοι σε μικρό τελικό 

για 3 θέση. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:  

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

- Το δικαίωμα εγγραφής των ομάδων στο πρωτάθλημα της Γ’ Ανδρών ανέρχεται στο ποσό 

των 120€  

- Το δικαίωμα συμμετοχής ανά αγώνα των ομάδων στο πρωτάθλημα της Γ’ Ανδρών ανέρχεται 

στο ποσό των 120€  

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

δικαιώματος συμμετοχής.  

- Η αποζημίωση του Ιατρού αγώνων επιβαρύνει την ΚΟΕ    

   

 

 



 

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΑΓΩΝΩΝ 

- Η διάρκεια των αγώνων του Πρωταθλήματος  Γ’  Εθνικής κατηγορίας Ανδρών,  θα είναι 

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

- Όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων υδατοσφαίρισης, θα διεξάγονται, σύμφωνα με τους 

διεθνείς κανονισμούς διαιτησίας  και  τα  προβλεπόμενα  από  την  γενική    προκήρυξη  

πρωταθλημάτων  «2021-2022». 

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  ΤΟΥ  ΑΓΩΝΑ   

Ισχύουν ότι αναφέρονται στην  Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης  «2021-2022»  με αριθμό. 

πρωτ.: ….. 

- Το κάθε εδρούχο σωματείο, υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα για έκδοση αδείας τέλεσης 

αγώνων στην οικία Περιφέρεια τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την διεξαγωγή 

των αγώνων, την οποία οφείλουν να αποστείλουν στην  ΚΟΕ,  τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη των αγώνων. 

- 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. καθώς επίσης και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Προπονητή και του 

Βοηθού Προπονητή σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στη Γεν. Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης 

2020. 

- Σύμφωνα με την Γεν. Προκήρυξη 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)  

- Για το Πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 ορίζεται ότι καθίσταται 

υποχρεωτική η χρησιμοποίηση της μπάλας της εταιρείας …………………σε όλες τις 

κατηγορίες Εθνικών πρωταθλημάτων και στους αγώνες κυπέλου. 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  
…………. 
 

ΛΟΙΠΕΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  -  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

- Οι ομάδες υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να δηλώσουν στο ρόστερ τους έως είκοσι 

πέντε (25) παίκτες καθώς και Προπονητή και Βοηθό Προπονητή, τουλάχιστον 20 ημέρες 

πριν από την έναρξη του Πρωταθλήματος. 

- Παίκτης που δηλώθηκε, ενώ η μεταγραφή του είναι σε εκκρεμότητα και δεν έχει 

τελεσιδικήσει , μπορεί να δηλωθεί και από τις  δυο ενδιαφερόμενες ομάδες.  

- Αυτή  στην οποία δεν θα καταλήξει θα μπορεί να τον αντικαταστήσει με άλλον παίκτη. 

- 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.  

- 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.  

 

Ο  Πρόεδρος                   Ο  Γενικός  Γραμματέας 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ 
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     Αριθμ.πρωτ……../Ε 

      Αθήνα ../../2021 

               

                                                        

ΕΙΔΙΚΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΓΩΝΩΝ  ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ   Α’ ΦΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ K19  «2021-2022» 

 
Σε εκτέλεση των προκηρυχθέντων από την  Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Υδατοσφαίρισης 

της  ΚΟΕ  για την αγωνιστική περίοδο  «2021-2022»  με  αριθμό πρωτοκόλλου:  …….. 

προκηρύσσουμε τους αγώνες του Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ K19  

(γενν.2003)   «2021-2022»  σύμφωνα με τα παρακάτω:    
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΣΥΝΟΛΟ  (..) 

ΑΤΤΙΚΗ (..) ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (..) 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ (..) 

   

   

   

   

   

 ΘΕΣΣΑΛΙΑ (..) ΚΡΗΤΗ-ΡΟΔΟΣ  (..) 

   

   

   

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (..) ΑΙΓΑΙΟ (..) 

   

   

   

   

   

   

   

 

ΤΟΠΟΣ  &  ΧΡΟΝΟΣ  ΤΕΛΕΣΗΣ 
- Το  Πρωτάθλημα   ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ K19  «2021-2022»  θα διεξαχθεί σε τρεις (3) φάσεις: 
 

Α’  Φάση             22 - 24 / 10 / 2021  

Β’  Φάση                 21 - 23 / 01 / 2022  

Γ’  Φάση - Τελική           28 - 30 / 04 / 2022 

 
 

ΗΛΙΚΙΑ   ΑΘΛΗΤΩΝ 
-  Έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αθλητές  (γενν. 2003)  και  νεότεροι. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΑΓΩΝΩΝ 
- Η διάρκεια των αγώνων θα είναι τέσσερις (4) περίοδοι των οκτώ (8) λεπτών η κάθε περίοδος. 
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ   ΧΩΡΟΣ 
- Διαστάσεις αγωνιστικού χώρου:    30 Χ 20     

 

ΜΠΑΛΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  
- Τα Πρωταθλήματα Ανδρών, Νέων Ανδρών και Εφήβων διεξάγονται με μπάλες Νο 5.        

- Για όλες τις κατηγορίες Εθνικών Πρωταθλημάτων Υδατοσφαίρισης και στους αγώνες 

κυπέλου της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021 είναι υποχρεωτική η χρήση της μπάλας της 

εταιρείας …….  

 

ΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ   ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ K19   
 

Α’  Φάση   22 - 24 / 10 / 2021 

 

- Συμμετέχουν .. Ομάδες.  

- Σχηματίζονται ……. Όμιλοι, με βάση γεωγραφικά κριτήρια.  

- Οι ομάδες της τελικής φάσης του περασμένης περιόδου μπαίνουν στους ομίλους της Α φάσης 

ως επικεφαλής. 

- Στους ομίλους των 5, η ομάδα με την μεγαλύτερη μετακίνηση παίρνει το Νο1 κλειδάριθμο 

προκειμένου να κάνει μία διανυκτέρευση λιγότερη. 

- Σε κάθε έναν από τους Ομίλους διεξάγεται τουρνουά ενός γύρου με το σύστημα  POOL  (ένας 

εναντίον όλων) όπου ισχύει η  ισοπαλία.  

 
 

ΟΜΙΛΟΣ 1ος  

ΑΤΤΙΚΗ  

(.. ΟΜΑΔΕΣ) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 2ος 

ΑΤΤΙΚΗ  

(.. ΟΜΑΔΕΣ) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 3ος  

ΑΤΤΙΚΗ  

(.. ΟΜΑΔΕΣ) 

 

   

   

   

   

   

ΟΜΙΛΟΣ 4ος 

ΑΤΤΙΚΗ 

(.. ΟΜΑΔΕΣ) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 5ος  

Κ/Δ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

(.. ΟΜΑΔΕΣ) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 6ος 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  

(.. ΟΜΑΔΕΣ)  

 

   

   

   

   

   

ΟΜΙΛΟΣ 7ος  

ΚΡΗΤΗ-ΡΟΔΟΣ   

(.. ΟΜΑΔΕΣ)  

   

   

   

   

   

   

 

Β’  ΦΑΣΗ    21 - 23 / 01 / 2022 

 

- Προκρίνονται 25 Ομάδες.  

- Με γεωγραφικά κριτήρια σχηματίζονται πέντε (5) Όμιλοι των πέντε (5) Ομάδων.  
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- Οι ομάδες που κατέκτησαν την 1η και 2η  θέση στους ομίλους της Α φάσης, μπαίνουν στους 

ομίλους της Β φάσης ως 1ος και 2ος επικεφαλής αντίστοιχα. 

- Για κάθε ένα από τους Ομίλους διεξάγεται τουρνουά ενός γύρου με το σύστημα  POOL όπου 

ισχύει η  ισοπαλία.  
 

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ     28 - 30 / 04 / 2022 

 

- Προκρίνονται 10 Ομάδες.  

- Σε κάθε έναν από τους Ομίλους διεξάγεται τουρνουά ενός γύρου με το σύστημα  POOL  (ένας 

εναντίον όλων) όπου ισχύει η  ισοπαλία.  

- Οι ομάδες που κατέκτησαν την 1η και 2η θέση στους ομίλους της Β φάσης, μπαίνουν στους 

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

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

παρακάτω τρόπο: 

 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ 

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

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

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

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

 

ΤΕΛΙΚΟΙ 

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

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

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

την  Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης  «2021-2022». 

- 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 τα αναφερόμενα στην  Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης  «2021»  με αριθμό 

Πρωτοκόλλου:  …/Ε  ../../2021.  

- 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.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:  

- Η ΚΟΕ καλύπτει τα έξοδα για 1 διαιτητή, 3 γραμματείς,  1 αλυτάρχη. 

- Το δικαίωμα εγγραφής των ομάδων στο πρωτάθλημα των Νέων Ανδρών ανέρχεται στο ποσό 

των 100€. 

- Το δικαίωμα συμμετοχής ανά αγώνα των ομάδων στο πρωτάθλημα των Νέων Ανδρών 

ανέρχεται στο ποσό των 100€.  

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

δικαιώματος συμμετοχής.  

- Η αποζημίωση του Ιατρού αγώνων επιβαρύνει την ΚΟΕ    

- 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 …………/……/2021, διαφορετικά  δεν θα συμμετάσχει.  

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

να επιδεικνύει, σε ζήτηση του αλυτάρχη. 
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  
………. 

 

ΛΟΙΠΕΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  -  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 
- 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.. 

- 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. 

 

 

Ο  Πρόεδρος                     Ο  Γενικός  Γραμματέας 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ             ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ 
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     Αριθμ.πρωτ……../Ε 

      Αθήνα ../../2021 

 

ΕΙΔΙΚΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΓΩΝΩΝ  ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ   ΕΦΗΒΩΝ K17  «2021» 

 
Σε εκτέλεση των προκηρυχθέντων από την  Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Υδατοσφαίρισης 

της  ΚΟΕ  για την αγωνιστική περίοδο  «2021-2022»  με  αριθμό πρωτοκόλλου:  …….. 

προκηρύσσουμε τους αγώνες του Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης ΕΦΗΒΩΝ K17  (γενν.2005)   

«2021-2022»  σύμφωνα με τα παρακάτω:    
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΣΥΝΟΛΟ  (..) 

ΑΤΤΙΚΗ (..) ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (..) 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ (..) 

   

   

   

   

   

 ΘΕΣΣΑΛΙΑ (..) ΚΡΗΤΗ-ΡΟΔΟΣ  (..) 

   

   

   

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (..) ΑΙΓΑΙΟ (..) 

   

   

   

   

   

   

   

 

ΤΟΠΟΣ  &  ΧΡΟΝΟΣ  ΤΕΛΕΣΗΣ 
- Το  Πρωτάθλημα   ΕΦΗΒΩΝ K17  «2021-2022»  θα διεξαχθεί σε τέσσερις (4) φάσεις: 
 

o Α’  Φάση             03 - 05 / 12 / 2021  

o Β’  Φάση                 14 - 16 / 01 / 2022  

o Γ’  Φάση            30/01 - 10 / 04 / 2022 

o Δ’  Φάση - Τελική           18 - 20 / 04 / 2022 

 
 

ΗΛΙΚΙΑ   ΑΘΛΗΤΩΝ 
-  Έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αθλητές  (γενν. 2005)  και  νεότεροι. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΑΓΩΝΩΝ 
- Η διάρκεια των αγώνων θα είναι τέσσερις (4) περίοδοι των οκτώ (8) λεπτών η κάθε περίοδος. 

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ   ΧΩΡΟΣ 
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- Διαστάσεις αγωνιστικού χώρου:    30 Χ 20     

 

ΜΠΑΛΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  
- Τα Πρωταθλήματα Ανδρών, Νέων Ανδρών και Εφήβων διεξάγονται με μπάλες Νο 5.        

- Για όλες τις κατηγορίες Εθνικών Πρωταθλημάτων Υδατοσφαίρισης και στους αγώνες 

κυπέλου της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021 είναι υποχρεωτική η χρήση της μπάλας της 

εταιρείας …………………….  

 

ΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ   ΕΦΗΒΩΝ  K17   
 

Α’  Φάση   03 - 05 / 12 / 2021 

 

- Συμμετέχουν .. Ομάδες.  

- Σχηματίζονται ……. Όμιλοι, με βάση γεωγραφικά κριτήρια.  

- Οι ομάδες της τελικής φάσης του περασμένης περιόδου μπαίνουν στους ομίλους της Α φάσης 

ως επικεφαλής. 

- Στους ομίλους των 5, η ομάδα με την μεγαλύτερη μετακίνηση παίρνει το Νο1 κλειδάριθμο 

προκειμένου να κάνει μία διανυκτέρευση λιγότερη. 

- Σε κάθε έναν από τους Ομίλους διεξάγεται τουρνουά ενός γύρου με το σύστημα  POOL  (ένας 

εναντίον όλων) όπου ισχύει η  ισοπαλία.  

 
 

ΟΜΙΛΟΣ 1ος  

ΑΤΤΙΚΗ  

(.. ΟΜΑΔΕΣ) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 2ος 

ΑΤΤΙΚΗ  

(.. ΟΜΑΔΕΣ) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 3ος  

ΑΤΤΙΚΗ  

(.. ΟΜΑΔΕΣ) 

 

   

   

   

   

   

ΟΜΙΛΟΣ 4ος 

ΑΤΤΙΚΗ 

(.. ΟΜΑΔΕΣ) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 5ος  

Κ/Δ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

(.. ΟΜΑΔΕΣ) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 6ος 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  

(.. ΟΜΑΔΕΣ)  

 

   

   

   

   

   

ΟΜΙΛΟΣ 7ος  

ΚΡΗΤΗ-ΡΟΔΟΣ   

(.. ΟΜΑΔΕΣ)  

   

   

   

   

   

   

 

Β’  ΦΑΣΗ    14 - 16 / 01 / 2022 

 

- Δεν προκρίνονται οι ομάδες που θα καταλάβουν την τελευταία θέση του ομίλου τους. 

- Με γεωγραφικά κριτήρια σχηματίζονται οι Όμιλοι.  

- Οι ομάδες που κατέκτησαν την 1η και 2η  θέση στους ομίλους της Α φάσης, μπαίνουν στους 

ομίλους της Β φάσης ως 1ος και 2ος επικεφαλής αντίστοιχα. 
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- Για κάθε ένα από τους Ομίλους διεξάγεται τουρνουά ενός γύρου με το σύστημα  POOL όπου 

ισχύει η  ισοπαλία.  

 

Γ’  ΦΑΣΗ   30/01 - 10 / 04 / 2022 

 

- Προκρίνονται 25 Ομάδες.  

- Με γεωγραφικά κριτήρια σχηματίζονται πέντε (5) Όμιλοι των πέντε (5) Ομάδων.  

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

ομίλους της Γ’ φάσης ως 1ος και 2ος επικεφαλής αντίστοιχα. 

- Για κάθε ένα από τους Ομίλους διεξάγονται αγώνες στις έδρες των ομάδων.  

 

 1η  αγωνιστική     30/01/22    Κυριακή    2η αγωνιστική      06/02/22    Κυριακή 

 3η  αγωνιστική      13/02/22    Κυριακή    4η αγωνιστική      20/02/22    Κυριακή 

 5η  αγωνιστική     27/02/22    Κυριακή     6η αγωνιστική      06/03/22    Κυριακή 

 7η  αγωνιστική     20/03/22    Κυριακή    8η αγωνιστική      27/03/22    Κυριακή 

 9η  αγωνιστική     03/04/22    Κυριακή   10η αγωνιστική     10/04/22    Κυριακή 

 
 

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ     18 - 20 / 04 / 2022 

 

- Προκρίνονται 10 Ομάδες.  

- Σε κάθε έναν από τους Ομίλους διεξάγεται τουρνουά ενός γύρου με το σύστημα  POOL  (ένας 

εναντίον όλων) όπου ισχύει η  ισοπαλία.  

- Οι ομάδες που κατέκτησαν την 1η και 2η θέση στους ομίλους της Β φάσης, μπαίνουν στους 

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

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

παρακάτω τρόπο: 

 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ 

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

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

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

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

 

ΤΕΛΙΚΟΙ 

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

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

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

την  Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης  «2021-2022». 

- 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 τα αναφερόμενα στην  Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης  «2021»  με αριθμό 

Πρωτοκόλλου:  …/Ε  ../../2021.  

- 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.  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:  

- Η ΚΟΕ καλύπτει τα έξοδα για 1 διαιτητή, 3 γραμματείς,  1 αλυτάρχη. 

- Το δικαίωμα εγγραφής των ομάδων στο πρωτάθλημα των Εφήβων ανέρχεται στο ποσό των 

100€. 

- Το δικαίωμα συμμετοχής ανά αγώνα των ομάδων στο πρωτάθλημα των Εφήβων ανέρχεται 

στο ποσό των 100€.  

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

δικαιώματος συμμετοχής.  

- Η αποζημίωση του Ιατρού αγώνων επιβαρύνει την ΚΟΕ    

- 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 …………/……/2021, διαφορετικά  δεν θα συμμετάσχει.  

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

να επιδεικνύει, σε ζήτηση του αλυτάρχη. 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  
………. 

 

 

ΛΟΙΠΕΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  -  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
- 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.. 

- 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. 

 

Ο  Πρόεδρος                     Ο  Γενικός  Γραμματέας 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ             ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ 
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     Αριθμ.πρωτ……../Ε 

      Αθήνα ../../2021 

 

ΕΙΔΙΚΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΓΩΝΩΝ  ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ   ΠΑΙΔΩΝ K15  «2021-2022» 

 
Σε εκτέλεση των προκηρυχθέντων από την  Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Υδατοσφαίρισης 

της  ΚΟΕ  για την αγωνιστική περίοδο  «2021-2022»  με  αριθμό πρωτοκόλλου:  …….. 

προκηρύσσουμε τους αγώνες του Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης ΠΑΙΔΩΝ K15  (γενν.2007)   

«2021-2022»  σύμφωνα με τα παρακάτω:    
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΣΥΝΟΛΟ  (..) 

ΑΤΤΙΚΗ (..) ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (..) 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ (..) 

   

   

   

   

   

 ΘΕΣΣΑΛΙΑ (..) ΚΡΗΤΗ-ΡΟΔΟΣ  (..) 

   

   

   

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (..) ΑΙΓΑΙΟ (..) 

   

   

   

   

   

   

   

 

ΤΟΠΟΣ  &  ΧΡΟΝΟΣ  ΤΕΛΕΣΗΣ 
- Το  Πρωτάθλημα   ΠΑΙΔΩΝ K15  «2021-2022»  θα διεξαχθεί σε τέσσερις (4) φάσεις: 
 

o Α’  Φάση             10 - 12 / 12 / 2021  

o Β’  Φάση                 21 - 23 / 01 / 2022  

o Γ’  Φάση            05/02 - 26 / 03 / 2022 

o Δ’  Φάση - Τελική           13 - 15 / 05 / 2022 

 
 

ΗΛΙΚΙΑ   ΑΘΛΗΤΩΝ 
-  Έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αθλητές  (γενν. 2007)  και  νεότεροι. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΑΓΩΝΩΝ 
- Η διάρκεια των αγώνων θα είναι τέσσερις (4) περίοδοι των οκτώ (8) λεπτών η κάθε περίοδος. 
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ   ΧΩΡΟΣ 
- Διαστάσεις αγωνιστικού χώρου:    30 Χ 20     

 

ΜΠΑΛΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  
- Το Πρωτάθλημα Παίδων διεξάγεται με μπάλες Νο 4.        

- Για όλες τις κατηγορίες Εθνικών Πρωταθλημάτων Υδατοσφαίρισης και στους αγώνες 

κυπέλου της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021 είναι υποχρεωτική η χρήση της μπάλας της 

εταιρείας ……………………………….  

 

ΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ   ΠΑΙΔΩΝ  K15  
 

Α’  Φάση   10 - 12 / 12 / 2021 

 

- Συμμετέχουν .. Ομάδες.  

- Σχηματίζονται ……. Όμιλοι, με βάση γεωγραφικά κριτήρια.  

- Οι ομάδες της τελικής φάσης του περασμένης περιόδου μπαίνουν στους ομίλους της Α φάσης 

ως επικεφαλής. 

- Στους ομίλους των 5, η ομάδα με την μεγαλύτερη μετακίνηση παίρνει το Νο1 κλειδάριθμο 

προκειμένου να κάνει μία διανυκτέρευση λιγότερη. 

- Σε κάθε έναν από τους Ομίλους διεξάγεται τουρνουά ενός γύρου με το σύστημα  POOL  (ένας 

εναντίον όλων) όπου ισχύει η  ισοπαλία.  

 
 

ΟΜΙΛΟΣ 1ος  

ΑΤΤΙΚΗ  

(.. ΟΜΑΔΕΣ) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 2ος 

ΑΤΤΙΚΗ  

(.. ΟΜΑΔΕΣ) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 3ος  

ΑΤΤΙΚΗ  

(.. ΟΜΑΔΕΣ) 

 

   

   

   

   

   

ΟΜΙΛΟΣ 4ος 

ΑΤΤΙΚΗ 

(.. ΟΜΑΔΕΣ) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 5ος  

Κ/Δ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

(.. ΟΜΑΔΕΣ) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 6ος 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  

(.. ΟΜΑΔΕΣ)  

 

   

   

   

   

   

ΟΜΙΛΟΣ 7ος  

ΚΡΗΤΗ-ΡΟΔΟΣ   

(.. ΟΜΑΔΕΣ)  

   

   

   

   

   

   

 

Β’  ΦΑΣΗ    21 - 23 / 01 / 2022 

 

- Δεν προκρίνονται οι ομάδες που θα καταλάβουν την τελευταία θέση του ομίλου τους. 

- Με γεωγραφικά κριτήρια σχηματίζονται οι Όμιλοι.  
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- Οι ομάδες που κατέκτησαν την 1η και 2η  θέση στους ομίλους της Α φάσης, μπαίνουν στους 

ομίλους της Β φάσης ως 1ος και 2ος επικεφαλής αντίστοιχα. 

- Για κάθε ένα από τους Ομίλους διεξάγεται τουρνουά ενός γύρου με το σύστημα  POOL όπου 

ισχύει η  ισοπαλία.  

 

Γ’  ΦΑΣΗ   05/02 - 26 / 03 / 2022 

 

- Προκρίνονται 25 Ομάδες.  

- Με γεωγραφικά κριτήρια σχηματίζονται πέντε (5) Όμιλοι των πέντε (5) Ομάδων.  

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

ομίλους της Γ’ φάσης ως 1ος και 2ος επικεφαλής αντίστοιχα. 

- Για κάθε ένα από τους Ομίλους διεξάγονται αγώνες στις έδρες των ομάδων.  

 

 1η  αγωνιστική     05/02/22    Σάββατο    2η αγωνιστική      12/02/22    Σάββατο 

 3η  αγωνιστική      19/02/22    Σάββατο    4η αγωνιστική      26/02/22    Σάββατο 

 5η  αγωνιστική     05/03/22    Σάββατο     6η αγωνιστική      13/03/22    Σάββατο 

 7η  αγωνιστική     19/03/22    Σάββατο    8η αγωνιστική      26/03/22    Σάββατο 

 9η  αγωνιστική     17/04/22    Κυριακή   10η αγωνιστική     30/04/22    Σάββατο 

 
 

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ     13 - 15 / 05 / 2022 

 

- Προκρίνονται 10 Ομάδες.  

- Σε κάθε έναν από τους Ομίλους διεξάγεται τουρνουά ενός γύρου με το σύστημα  POOL  (ένας 

εναντίον όλων) όπου ισχύει η  ισοπαλία.  

- Οι ομάδες που κατέκτησαν την 1η και 2η θέση στους ομίλους της Β φάσης, μπαίνουν στους 

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

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

παρακάτω τρόπο: 

 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ 

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

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

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

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

 

ΤΕΛΙΚΟΙ 

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

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

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

την  Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης  «2021». 

- 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 τα αναφερόμενα στην  Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης  «2021»  με αριθμό 

Πρωτοκόλλου:  …/Ε  ../../2021.  

- 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.  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:  

- Η ΚΟΕ καλύπτει τα έξοδα για 1 διαιτητή, 3 γραμματείς,  1 αλυτάρχη. 

- Το δικαίωμα εγγραφής των ομάδων στο πρωτάθλημα των Παίδων (entry fee) ανέρχεται στο 

ποσό των 100€. 

- Το δικαίωμα συμμετοχής ανά αγώνα των ομάδων στο πρωτάθλημα των Παίδων ανέρχεται στο 

ποσό των 100€.  

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

δικαιώματος συμμετοχής.  

- Η αποζημίωση του Ιατρού αγώνων επιβαρύνει την ΚΟΕ    

- 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 …………/……/2021, διαφορετικά  δεν θα συμμετάσχει.  

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

να επιδεικνύει, σε ζήτηση του αλυτάρχη. 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  
………. 

 

 

ΛΟΙΠΕΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  -  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
- 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.. 

- 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. 

 

Ο  Πρόεδρος                     Ο  Γενικός  Γραμματέας 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ             ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ 
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     Αριθμ.πρωτ……../Ε 

      Αθήνα ../../2021 

 

ΕΙΔΙΚΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΓΩΝΩΝ  ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ   ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ K13  «2021-2022» 

 
Σε εκτέλεση των προκηρυχθέντων από την  Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Υδατοσφαίρισης 

της  ΚΟΕ  για την αγωνιστική περίοδο  «2021-2022»  με  αριθμό πρωτοκόλλου:  …….. 

προκηρύσσουμε τους αγώνες του Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ K13  

(γενν.2009)   «2021-2022»  σύμφωνα με τα παρακάτω:    
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΣΥΝΟΛΟ  (..) 

ΑΤΤΙΚΗ (..) ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (..) 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ (..) 

   

   

   

   

   

 ΘΕΣΣΑΛΙΑ (..) ΚΡΗΤΗ-ΡΟΔΟΣ  (..) 

   

   

   

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (..) ΑΙΓΑΙΟ (..) 

   

   

   

   

   

   

   

 

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

o Α’  Φάση             18 - 20 / 04 / 2022  

o Β’  Φάση                 08 - 10 / 07 / 2022  

o Γ’  Φάση            21 - 23 / 07 / 2022 

o Δ’  Φάση - Τελική           29 - 31 / 07 / 2022 

 
 

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

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΑΓΩΝΩΝ 
- Η διάρκεια των αγώνων θα είναι τέσσερις (4) περίοδοι των οκτώ (8) λεπτών η κάθε περίοδος. 

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ   ΧΩΡΟΣ 
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- Διαστάσεις αγωνιστικού χώρου:    25 Χ 20     

 

ΜΠΑΛΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  
- Το Πρωτάθλημα Μίνι Παίδων διεξάγεται με μπάλες Νο 4. Είναι υποχρεωτική η χρήση της 

μπάλας της εταιρείας ……  

 

ΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ   ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ  K13   
 

Α’  Φάση   18 - 20 / 04 / 2022 

 

- Συμμετέχουν .. Ομάδες.  

- Σχηματίζονται ……. Όμιλοι, με βάση γεωγραφικά κριτήρια.  

- Στους ομίλους των 5, η ομάδα με την μεγαλύτερη μετακίνηση παίρνει το Νο1 κλειδάριθμο 

προκειμένου να κάνει μία διανυκτέρευση λιγότερη. 

- Σε κάθε έναν από τους Ομίλους διεξάγεται τουρνουά ενός γύρου με το σύστημα  POOL  (ένας 

εναντίον όλων) όπου ισχύει η  ισοπαλία.  

 
 

ΟΜΙΛΟΣ 1ος  

ΑΤΤΙΚΗ  

(.. ΟΜΑΔΕΣ) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 2ος 

ΑΤΤΙΚΗ  

(.. ΟΜΑΔΕΣ) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 3ος  

ΑΤΤΙΚΗ  

(.. ΟΜΑΔΕΣ) 

 

   

   

   

   

   

ΟΜΙΛΟΣ 4ος 

ΑΤΤΙΚΗ 

(.. ΟΜΑΔΕΣ) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 5ος  

Κ/Δ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

(.. ΟΜΑΔΕΣ) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 6ος 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  

(.. ΟΜΑΔΕΣ)  

 

   

   

   

   

   

ΟΜΙΛΟΣ 7ος  

ΚΡΗΤΗ-ΡΟΔΟΣ   

(.. ΟΜΑΔΕΣ)  

   

   

   

   

   

   

 

Β’  ΦΑΣΗ    08 - 10 / 07 / 2022 

 

- Δεν προκρίνονται οι ομάδες που θα καταλάβουν την τελευταία θέση του ομίλου τους. 

- Με γεωγραφικά κριτήρια σχηματίζονται οι Όμιλοι.  

- Οι ομάδες που κατέκτησαν την 1η και 2η  θέση στους ομίλους της Α φάσης, μπαίνουν στους 

ομίλους της Β φάσης ως 1ος και 2ος επικεφαλής αντίστοιχα. 

- Για κάθε ένα από τους Ομίλους διεξάγεται τουρνουά ενός γύρου με το σύστημα  POOL όπου 

ισχύει η  ισοπαλία.  

 

Γ’  ΦΑΣΗ   21 - 23 / 07 / 2022 
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- Προκρίνονται 25 Ομάδες.  

- Με γεωγραφικά κριτήρια σχηματίζονται πέντε (5) Όμιλοι των πέντε (5) Ομάδων.  

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

ομίλους της Γ φάσης ως 1ος και 2ος επικεφαλής αντίστοιχα. 

- Για κάθε ένα από τους Ομίλους διεξάγονται αγώνες στις έδρες των ομάδων.  

- Για κάθε ένα από τους Ομίλους διεξάγεται τουρνουά ενός γύρου με το σύστημα  POOL όπου 

ισχύει η  ισοπαλία.  

 
 

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ     29 - 31 / 07 / 2022 

 

- Προκρίνονται 10 Ομάδες.  

- Σε κάθε έναν από τους Ομίλους διεξάγεται τουρνουά ενός γύρου με το σύστημα  POOL  (ένας 

εναντίον όλων) όπου ισχύει η  ισοπαλία.  

- 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. 

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

παρακάτω τρόπο: 

 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ 

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

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

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

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

 

ΤΕΛΙΚΟΙ 

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

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

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

την  Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης  «2021». 

- 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 τα αναφερόμενα στην  Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης  «2021»  με αριθμό 

Πρωτοκόλλου:  …/Ε  ../../2021.  

- 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.  

 

Οικονομικά:  

- Η ΚΟΕ καλύπτει τα έξοδα για 1 διαιτητή, 3 γραμματείς,  1 αλυτάρχη. 

- Το δικαίωμα εγγραφής των ομάδων στο πρωτάθλημα των Μίνι Παίδων ανέρχεται στο ποσό 

των 100€. 

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

ανέρχεται στο ποσό των 100€.  

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

δικαιώματος συμμετοχής.  
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- Η αποζημίωση του Ιατρού αγώνων επιβαρύνει την ΚΟΕ    

- 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 …………/……/2021, διαφορετικά  δεν θα συμμετάσχει.  

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

να επιδεικνύει, σε ζήτηση του αλυτάρχη. 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  
………. 

 

 

ΛΟΙΠΕΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  -  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
- 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.. 

- 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. 

 

Ο  Πρόεδρος                     Ο  Γενικός  Γραμματέας 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ             ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ 
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     Αριθμ.πρωτ……../Ε 

      Αθήνα ../../2021 

 

ΕΙΔΙΚΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΓΩΝΩΝ  ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΠΡΟ-ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ K11  «2021-2022» 

 
Σε εκτέλεση των προκηρυχθέντων από την  Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Υδατοσφαίρισης 

της  ΚΟΕ  για την αγωνιστική περίοδο  «2021-2022»  με  αριθμό πρωτοκόλλου:  …….. 

προκηρύσσουμε τους περιφερειακούς αγώνες Υδατοσφαίρισης ΠΡΟ-ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ K11  

(γενν.2011)   «2021-2022»  σύμφωνα με τα παρακάτω:    
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΣΥΝΟΛΟ  (..) 

ΑΤΤΙΚΗ (..) ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (..) 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ (..) 

   

   

   

   

   

 ΘΕΣΣΑΛΙΑ (..) ΚΡΗΤΗ-ΡΟΔΟΣ  (..) 

   

   

   

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (..) ΑΙΓΑΙΟ (..) 

   

   

   

   

   

   

   

 

ΤΟΠΟΣ  &  ΧΡΟΝΟΣ  ΤΕΛΕΣΗΣ 
- Οι αγώνες ΠΡΟ-ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ K11  «2021-2022»  θα διεξαχθεί σε τέσσερις (2) φάσεις: 
 

o Α’  Φάση             06-08 / 05 / 2022  

o Β’  Φάση                     14-16/ 07 / 2022 

 
 

ΗΛΙΚΙΑ   ΑΘΛΗΤΩΝ 
-  Έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αθλητές  (γενν. 2011)  και  νεότεροι. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΑΓΩΝΩΝ 
- Η διάρκεια των αγώνων θα είναι δύο (2) περίοδοι των ένδεκα (11) λεπτών μικτού χρόνου για 

κάθε περίοδος. Δεν υπάρχει χρόνος 30’’ και το χρονόμετρο χρόνου σταματά μόνο όταν 

σημειώνεται τέρμα, σε τραυματισμό, ή σε τεχνικό πρόβλημα αγωνιστικού χώρου.  
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ   ΧΩΡΟΣ 
- Διαστάσεις αγωνιστικού χώρου:    20 Χ 12.50     

 

 

ΤΕΡΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ  
- Οι αγώνες διεξάγονται με τέρματα διαστάσεων 2,15Χ0,75  

 

ΜΠΑΛΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  
- Οι αγώνες διεξάγονται με μπάλες Νο 3.        

- Για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 είναι υποχρεωτική η χρήση της μπάλας της εταιρείας 

……………………………...  

 

ΦΑΣΕΙΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΟ-ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ K11   
 

Α’  Φάση   06-08 / 05 / 2022 

 

- Συμμετέχουν .. Ομάδες.  

- Σχηματίζονται ……. Όμιλοι των 6 έως 8 ομάδων, με βάση γεωγραφικά κριτήρια.  

- Στους ομίλους των 5, ή 7 ομάδων η ομάδα με την μεγαλύτερη μετακίνηση παίρνει το Νο1 

κλειδάριθμο προκειμένου να κάνει μία διανυκτέρευση λιγότερη. 

- Σε κάθε έναν από τους Ομίλους διεξάγεται τουρνουά ενός γύρου με το σύστημα  POOL  (ένας 

εναντίον όλων) όπου ισχύει η  ισοπαλία.  

 
 

ΟΜΙΛΟΣ 1ος  

ΑΤΤΙΚΗ  

(.. ΟΜΑΔΕΣ) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 2ος 

ΑΤΤΙΚΗ  

(.. ΟΜΑΔΕΣ) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 3ος  

ΑΤΤΙΚΗ  

(.. ΟΜΑΔΕΣ) 

 

   

   

   

   

   

ΟΜΙΛΟΣ 4ος 

ΑΤΤΙΚΗ 

(.. ΟΜΑΔΕΣ) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 5ος  

Κ/Δ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

(.. ΟΜΑΔΕΣ) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 6ος 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  

(.. ΟΜΑΔΕΣ)  

 

   

   

   

   

   

ΟΜΙΛΟΣ 7ος  

ΚΡΗΤΗ-ΡΟΔΟΣ   

(.. ΟΜΑΔΕΣ)  

   

   

   

   

   

   

 

Β’  ΦΑΣΗ    ΤΕΛΙΚΗ 14-16/ 07 / 2022 

 

- Σχηματίζονται ……. Όμιλοι των 6 έως 8 ομάδων, με βάση γεωγραφικά κριτήρια.  
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- Οι ομάδες που κατέκτησαν την 1η θέση στους ομίλους της Α’ φάσης, μπαίνουν στους ομίλους 

της Β’ φάσης ως επικεφαλής. 

- Για κάθε ένα από τους Ομίλους διεξάγεται τουρνουά ενός γύρου με το σύστημα  POOL όπου 

ισχύει η  ισοπαλία.  

 

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  ΤΟΥ  ΑΓΩΝΑ - TIME  OUT 
- Ισχύουν τα αναφερόμενα στην  Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης  «2021-2022»  με αριθμό 

Πρωτοκόλλου:  …/Ε  ../../2021.  

- Οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να αγωνίζονται κάνοντας χρήση άμυνας man to man, δηλαδή 

δεν επιτρέπεται η άμυνα ζώνης.  

- Ο αποβληθείς παίκτης κατευθύνεται προς χώρο επανεισόδου κάτω από πάγκο ομάδας τους και 

επανεισέρχεται ή αντικαθίσταται από άλλο παίκτη.  

- Οι ομάδες δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση time-out 

- Όλοι οι αγώνες των Πρωταθλημάτων Υδατοσφαίρισης, κατά τα’ άλλα θα διεξάγονται σύμφωνα 

με τους Διεθνείς Κανονισμούς Διαιτησίας της  FINA  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.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:  

- Η ΚΟΕ καλύπτει τα έξοδα για 1 διαιτητή, 3 γραμματείς,  1 αλυτάρχη. 

- Το δικαίωμα εγγραφής των ομάδων στο πρωτάθλημα των ΠΡΟ-ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ ανέρχεται στο 

ποσό των 100€. 

- Το δικαίωμα συμμετοχής ανά αγώνα των ομάδων στο πρωτάθλημα των ΠΡΟ-ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ 

ανέρχεται στο ποσό των 50€.  

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

δικαιώματος συμμετοχής.  

- Η αποζημίωση του Ιατρού αγώνων επιβαρύνει την ΚΟΕ    

- 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 …………/……/2021, διαφορετικά  δεν θα συμμετάσχει.  

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

να επιδεικνύει, σε ζήτηση του αλυτάρχη. 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  
………. 

 

 

ΛΟΙΠΕΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  -  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
- 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.. 

- 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. 
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- 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. 

 

           

 

Ο  Πρόεδρος                     Ο  Γενικός  Γραμματέας 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ             ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ 
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     Αριθμ.πρωτ……../Ε 

      Αθήνα ../../2021 

 

ΕΙΔΙΚΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΓΩΝΩΝ  ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΩΝ/ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ09  «2021-2022» 

 
Σε εκτέλεση των προκηρυχθέντων από την  Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Υδατοσφαίρισης 

της  ΚΟΕ  για την αγωνιστική περίοδο  «2021-2022»  με  αριθμό πρωτοκόλλου:  …….. 

προκηρύσσουμε τους περιφερειακούς αγώνες Υδατοσφαίρισης ΜΙΚΡΟ 

ΠΑΙΔΩΝ/ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ09  (γενν.2013)   «2021-2022»  σύμφωνα με τα παρακάτω:    
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΣΥΝΟΛΟ  (..) 

ΑΤΤΙΚΗ (..) ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (..) 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ (..) 

   

   

   

   

   

 ΘΕΣΣΑΛΙΑ (..) ΚΡΗΤΗ-ΡΟΔΟΣ  (..) 

   

   

   

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (..) ΑΙΓΑΙΟ (..) 

   

   

   

   

   

   

   

 

ΤΟΠΟΣ  &  ΧΡΟΝΟΣ  ΤΕΛΕΣΗΣ 

 
- Οι αγώνες ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΩΝ/ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ09  «2021-2022»  θα διεξαχθεί σε τέσσερις 

(2) φάσεις: 
 

o Α’  Φάση             06-08 / 05 / 2022 

o Β’  Φάση                     14-16/ 07 / 2022 

 
 

ΗΛΙΚΙΑ   ΑΘΛΗΤΩΝ 
-  Έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αθλητές  και αθλήτριες (γενν. 2013)  και  νεότεροι/ες. Οι 

ομάδες μπορεί να είναι και μικτές (δηλαδή να συμμετέχουν αγόρια και κορίτσια μαζί).  

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΑΓΩΝΩΝ 
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- Η διάρκεια των αγώνων θα είναι δύο (2) περίοδοι των ένδεκα (11) λεπτών μικτού χρόνου για 

κάθε περίοδος.  

- Δεν υπάρχει χρόνος 30’’ και το χρονόμετρο χρόνου σταματά μόνο όταν σημειώνεται τέρμα, σε 

τραυματισμό, ή σε τεχνικό πρόβλημα αγωνιστικού χώρου.  

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ   ΧΩΡΟΣ 
- Διαστάσεις αγωνιστικού χώρου:    20 Χ 12.50     

 

ΤΕΡΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ  
- Οι αγώνες διεξάγονται με τέρματα διαστάσεων 2,15Χ0,75  

 

ΜΠΑΛΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  
- Οι αγώνες διεξάγονται με μπάλες Νο 3.        

- Για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 είναι υποχρεωτική η χρήση της μπάλας της εταιρείας 

……………………………...  

 

ΦΑΣΕΙΣ ΑΓΩΝΩΝ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΩΝ/ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  Κ09   
 

Α’  Φάση   06-08 / 05 / 2022 

 

- Συμμετέχουν .. Ομάδες.  

- Σχηματίζονται ……. Όμιλοι των 6 έως 8 ομάδων, με βάση γεωγραφικά κριτήρια.  

- Στους ομίλους των 5, ή 7 ομάδων η ομάδα με την μεγαλύτερη μετακίνηση παίρνει το Νο1 

κλειδάριθμο προκειμένου να κάνει μία διανυκτέρευση λιγότερη. 

- Σε κάθε έναν από τους Ομίλους διεξάγεται τουρνουά ενός γύρου με το σύστημα  POOL  (ένας 

εναντίον όλων) όπου ισχύει η  ισοπαλία.  

 
 

ΟΜΙΛΟΣ 1ος  

ΑΤΤΙΚΗ  

(.. ΟΜΑΔΕΣ) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 2ος 

ΑΤΤΙΚΗ  

(.. ΟΜΑΔΕΣ) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 3ος  

ΑΤΤΙΚΗ  

(.. ΟΜΑΔΕΣ) 

 

   

   

   

   

   

ΟΜΙΛΟΣ 4ος 

ΑΤΤΙΚΗ 

(.. ΟΜΑΔΕΣ) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 5ος  

Κ/Δ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

(.. ΟΜΑΔΕΣ) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 6ος 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  

(.. ΟΜΑΔΕΣ)  

 

   

   

   

   

   

ΟΜΙΛΟΣ 7ος  

ΚΡΗΤΗ-ΡΟΔΟΣ   

(.. ΟΜΑΔΕΣ)  
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Β’  ΦΑΣΗ    ΤΕΛΙΚΗ 14-16/ 07 / 2022 

 

- Σχηματίζονται ……. Όμιλοι των 6 έως 8 ομάδων, με βάση γεωγραφικά κριτήρια.  

- Οι ομάδες που κατέκτησαν την 1η θέση στους ομίλους της Α’ φάσης, μπαίνουν στους ομίλους 

της Β’ φάσης ως επικεφαλής. 

- Για κάθε ένα από τους Ομίλους διεξάγεται τουρνουά ενός γύρου με το σύστημα  POOL όπου 

ισχύει η  ισοπαλία.  

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  ΤΟΥ  ΑΓΩΝΑ - TIME  OUT 
- Ισχύουν τα αναφερόμενα στην  Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης  «2021-2022»  με αριθμό 

Πρωτοκόλλου:  …/Ε  ../../2021.  

- Οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να αγωνίζονται κάνοντας χρήση άμυνας man to man, δηλαδή 

δεν επιτρέπεται η άμυνα ζώνης.  

- Ο αποβληθείς παίκτης κατευθύνεται προς χώρο επανεισόδου κάτω από πάγκο ομάδας τους και 

επανεισέρχεται ή αντικαθίσταται από άλλο παίκτη.  

- Οι ομάδες δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση time-out 

- Όλοι οι αγώνες των Πρωταθλημάτων Υδατοσφαίρισης, κατά τα’ άλλα θα διεξάγονται σύμφωνα 

με τους Διεθνείς Κανονισμούς Διαιτησίας της  FINA  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.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:  

- Η ΚΟΕ καλύπτει τα έξοδα για 1 διαιτητή, 3 γραμματείς,  1 αλυτάρχη. 

- Το δικαίωμα εγγραφής των ομάδων στο πρωτάθλημα των ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΩΝ/ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  

ανέρχεται στο ποσό των 100€. 

- Το δικαίωμα συμμετοχής ανά αγώνα των ομάδων στο πρωτάθλημα των ΜΙΚΡΟ 

ΠΑΙΔΩΝ/ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ανέρχεται στο ποσό των 50€.  

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

δικαιώματος συμμετοχής.  

- Η αποζημίωση του Ιατρού αγώνων επιβαρύνει την ΚΟΕ    

- 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 …………/……/2021, διαφορετικά  δεν θα συμμετάσχει.  

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

να επιδεικνύει, σε ζήτηση του αλυτάρχη. 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  
………. 

 

 

ΛΟΙΠΕΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  -  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
- 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 
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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. 

 

           

 

Ο  Πρόεδρος                     Ο  Γενικός  Γραμματέας 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ             ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ 


