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ΑΡΘΡΟ 10 - ΠΕΙΘΑΡΧΙ Α ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
α) Δεκαπέντε (15) λεπτά τουλάχιστον πριν και μετά τον αγώνα, δεν επιτρέπεται να
βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, παρά μόνον τα παρακάτω πρόσωπα:






Ο Αλυτάρχης
Ο έφορος υδατοσφαίρισης της Ομοσπονδίας σαν παρατηρητής.
Οι ορισθέντες υπεύθυνοι της γραμματείας, διαιτησίας.
Οι εγγεγραμμένοι στα Φύλλα Αγώνα αθλητές.
Οι υπεύθυνοι συνοδοί και τα φυσικά πρόσωπα τα συνδεόμενα με τα
διαγωνιζόμενα σωματεία και είναι εξουσιοδοτημένα από αυτά.

β) Οι φωτογράφοι, οι κινηματογραφικοί ή οι τηλεοπτικοί εικονολήπτες οι οποίοι
πρέπει να τεθούν κάτω από τις οδηγίες του Αλυτάρχη του Αγώνα.
γ) Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα οι Διαιτητές μπορούν να προβούν στον έλεγχο
των δελτίων των αθλητών. Πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχουν τη σύνταξη του Φ.
Α., τα μαγιό που φέρουν οι αθλητές, τα νύχια και το λάδωμα στο σώμα τους.
δ) Περίπου πέντε (5) λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα οι ομάδες θα πρέπει να είναι
ευθυγραμμισμένες κατά μήκος της πισίνας από τη μια πλευρά με τους διαιτητές
στη μέση για την παρουσίαση των ομάδων και των διαιτητών. Σε περίπτωση
που δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, η παρουσίαση θα γίνεται μέσα από
το νερό. Η παρουσίαση των ομάδων πριν τον αγώνα είναι υποχρεωτική.
ε) Στη διάρκεια των συναντήσεων των Πρωταθλημάτων, δικαιούνται να
παραμένουν στους πάγκους συνολικά εννέα (9) άτομα από κάθε διαγωνιζόμενο
σωματείο.
1. Μέχρι έξι (6) αναπληρωματικοί αθλητές.
2. Ο σωματειακός προπονητής και ο βοηθός προπονητής.
3. Ο Έφορος ή ο αναπληρωτής του στα καθήκοντα του Εφόρου της ομάδας.
στ) Κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν επιτρέπεται σε κανένα να περάσει προς την
πλευρά της πισίνας που βρίσκεται η γραμματεία των αγώνων ή γενικά να
πλησιάσει σε αυτήν.
ζ)

Στον ίδιο χώρο παραπλήσια της γραμματείας του αγώνα θα παρευρίσκεται και ο
ιατρός του αγώνα, ο οποίος θα είναι στη διάθεση του Αλυτάρχη και των
διαιτητών. Ο ιατρός θα πρέπει να φέρει μαζί του την ιατρική του ταυτότητα την
οποία πρέπει να επιδείξει αν του ζητηθεί στα προαναφερθέντα πρόσωπα.

η) Εφεξής απαγορεύεται η παραμονή στον αγωνιστικό χώρο των κολυμβητηρίων,
στον περιβάλλοντα χώρο της δεξαμενής και στα αποδυτήρια σε οποιοδήποτε
πρόσωπο που δεν έχει σχέση με την τέλεση και διεξαγωγή του αγώνα. Τα
γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να διαμορφώσουν ειδικό χώρο απ’
όπου θα γίνεται η παρακολούθηση του αγώνα για τα μέλη του Δ.Σ. και των
Επιτροπών της ΚΟΕΚ, τα μέλη των Δ.Σ. των διαγωνιζομένων σωματείων, τους
μη ορισθέντες Διαιτητές και τα μη ορισθέντα μέλη των Γραμματειών και τους
δημοσιογράφους που καλύπτουν τον αγώνα.
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θ) Οι αθλητές των ομάδων οφείλουν 10 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα να
φορέσουν τα σκουφάκια τους. Άλλως θα αναγράφονται από τον Αλυτάρχη στο
Φύλλο Αγώνα για την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων.
ι)

Ο αγώνας θεωρείται ότι έχει λήξει μετά το κλείσιμο του Φ.Α., εφόσον έχει
υπογραφεί από τον Αλυτάρχη, τους Διαιτητές και τους Αρχηγούς των ομάδων.
Κάθε γεγονός που λαμβάνει χώρα μετά την λήξη του (επεισόδια κάθε μορφής),
αν δεν έχει κλείσει το Φ.Α. θεωρείται ότι έλαβε χώρα στην κανονική διάρκεια του
διεξαχθέντα αγώνα, εντός του κυρίως αγωνιστικού χώρου, αλλά και του
περιβάλλοντος χώρου. Εάν τα πιο πάνω γεγονότα λάβουν μέρος μετά το
κλείσιμο του Φ.Α. απαιτείται υποχρεωτικά η υποβολή έκθεσης από τον αλυτάρχη
και τους διαιτητές, εντός 24 ωρών, η οποία θα κοινοποιείται σε όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη.
Σε περίπτωση κινδύνου γενικής σύρραξης το κλείσιμο του φύλλου αγώνα μπορεί
να παρατείνεται και η παράταση αυτή σημειώνεται και υπογράφεται υποχρεωτικά
από τους διαιτητές και τον αλυτάρχη, οι οποίοι οφείλουν ν' αναγράφουν την
ακριβή ώρα του τελικού κλεισίματος του φύλλου αγώνα.

