Άρθρο 6
Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για την εγγραφή/μετεγγραφή υδατοσφαιριστών από και σε ομάδες
του εξωτερικού
1. Κοινοτικοί και αλλοδαποί παίχτες που δεν είναι κάτοικοι Κύπρου
Κοινοτικοί και αλλοδαποί παίχτες που δεν είναι κάτοικοι Κύπρου είναι ελεύθεροι να εγγραφούν και να
μετεγγραφούν σε απεριόριστο αριθμό ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ.
2. Κοινοτικοί και αλλοδαποί παίχτες που είναι κάτοικοι Κύπρου
Η εγγραφή ξένων υδατοσφαιριστών που είναι κάτοικοι Κύπρου, επιτρέπεται χωρίς αριθμητικούς
περιορισμούς νοουμένου ότι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τους
Κανονισμούς περί εγγράφων και μετεγγραφών αθλητών (άρθρο 3).
3. Συμμετοχή σε αγώνες
Η συμμετοχή ξένων (συμπεριλαμβανομένων και των κοινοτικών) υδατοσφαιριστών, στα Παγκύπρια
Πρωταθλήματα και στα Παγκύπρια Κύπελλα, επιτρέπεται σύμφωνα με τους πιο κάτω κανονισμούς:
1) Στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα και Κύπελλα υδατοσφαίρισης, στην κατηγορία Ανδρών έχουν το
δικαίωμα συμμετοχής τρεις ξένοι υδατοσφαιριστές εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας πρέπει να έχει
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οποιωνδήποτε κατηγοριών. Συνεχή παρουσία θεωρείται η συμμετοχή τουλάχιστον στις μισές
αγωνιστικές του Πρωταθλήματος. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις σοβαρού τραυματισμού κατόπιν
γραπτής ιατρικής βεβαίωσης.
2) Στις κατηγορίες των Νέων, Παίδων και μικρότερων κατηγοριών, επιτρέπεται η συμμετοχή τριών
ξένων υδατοσφαιριστών ανεξαρτήτως συμμετοχής τους σε πρωταθλήματα προηγούμενων ετών.
Σε φιλικούς αγώνες ή στα Τουρνουά δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός.

Σημείωση:

Από την 1η Νοεμβρίου 2017, δηλαδή από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 201718, για τη μετεγγραφή ξένων υδατοσφαιριστών από σωματεία του εξωτερικού σε
κυπριακά σωματεία θα είναι απαραίτητη και η μεταγραφή τους μέσω της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Κολύμβησης (LEN). Η μεταγραφή μέσω της LEN θα πρέπει απαραίτητα
να αποκτηθεί και για τους ήδη εγγεγραμμένους στην ΚΟΕΚ ξένους υδατοσφαιριστές
ανεξαρτήτως ηλικίας, οι οποίοι πριν να εγγραφούν την ΚΟΕΚ ήταν εγγεγραμμένοι ως
υδατοσφαιριστές σε ξένες Ομοσπονδίες. Όσοι ξένοι αθλητές δεν αποκτήσουν και την
μεταγραφή μέσω της LEN, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις διοργανώσεις
υδατοσφαίρισης της Ομοσπονδίας στη νέα αγωνιστική περίοδο 2017-18.
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