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ΑΡΘΡΟ 11 – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ
α)

Ο εκπρόσωπος της ομάδας είκοσι (20) λεπτά πριν από την επίσημη ώρα
έναρξης του αγώνα υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του αγώνα την
πλήρη σύνθεση της ομάδας του υπογεγραμμένη από τον ίδιο και τον αρχηγό
της ομάδας για τη διαπίστωση της ταυτοπροσωπίας των δηλουμένων
αθλητών της, καθώς και τα άτομα που έχουν δικαίωμα να ευρίσκονται στον
αγωνιστικό χώρο (στον πάγκο), σε έντυπο της ΚΟΕΚ το οποίο επισυνάπτεται
στο Φύλλο Αγώνα και αποτελεί σχετικό του έγγραφο, μαζί με το έγγραφο
εξουσιοδότησης του νόμιμου εκπροσώπου ή του αναπληρωτή του.
Μαζί με την κατάσταση των αθλητών ο εκπρόσωπος της ομάδας καταθέτει και
τις ταυτότητες εγγραφής, τις ετήσιες ταυτότητες και τα δελτία υγείας Α.Σ.Υ.Α.
σε ειδικά ντοσιέ κατά αύξοντα αριθμό σύμφωνα με αυτόν που οι αθλητές
φέρουν στα σκουφάκια τους.

β)

Η έναρξη του αγώνα της υδατοσφαίρισης δεν μπορεί να επισπευσθεί ούτε να
καθυστερήσει παρά μόνο με απόκλιση τριάντα (30) λεπτών και αυτό, εφ’ όσον
συντρέχει σοβαρός λόγος. Στον Αλυτάρχη όμως παρέχεται η δυνατότητα να
καθυστερήσει μέχρι το πολύ σαράντα πέντε (45) λεπτά την έναρξη του αγώνα,
εάν ο ίδιος κρίνει ότι υφίστανται σοβαροί λόγοι, κάτι που θα σημειώσει
οπωσδήποτε στο Φύλλο Αγώνα πριν την έναρξη αυτού. Σε περίπτωση
παρέλευσης των σαράντα πέντε (45) λεπτών ο Αλυτάρχης και οι διαιτητές
κλείνουν το Φύλλο Αγώνα αναγράφοντας τους λόγους της μη διεξαγωγής του.

γ)

Εάν μέσα σε τριάντα (30) λεπτά από την ορισθείσα έναρξη του αγώνα μία
ομάδα δεν προσέλθει και γενικά δεν εμφανισθεί με τον ελάχιστο
προβλεπόμενο αριθμό αθλητών που αναφέρεται στις Γενικές Διατάξεις της
προκήρυξης (κεφάλαιο Ι, άρθρο 2), αυτή δηλώνεται ως απούσα και το γεγονός
αυτό σημειώνεται από τον Αλυτάρχη στο Φύλλο Αγώνα.

δ)

Το σωματείο του οποίου η ομάδα έχει σημειωθεί στο Φύλλο Αγώνα από τον
Αλυτάρχη ως απούσα, θα πρέπει εντός 48 ωρών από τη μη διεξαγωγή του
αγώνα από τον οποίο απουσίασε να καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά και
να υποβάλει τους εν γένει ισχυρισμούς του στην Ομοσπονδία προκειμένου να
δικαιολογήσει και θεμελιώσει τους λόγους που συντέλεσαν στη μη εμφάνιση
της ομάδας του στον αγώνα.

ε)

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας, που δικαιολογημένα
συνετέλεσε στην μη προσέλευση σωματείου σε αγώνα, αυτός
επαναλαμβάνεται με απόφαση του Προεδρείου της ΚΟΕΚ, εφόσον
συντρέχουν οι λόγοι, που ρητά αναφέρονται στην παράγραφο στ(1) του
παρόντος άρθρου.

στ)

Το γεγονός αυτό επέρχεται:
1. Σε περίπτωση που η διεξαγωγή του αγώνα από τη μη έγκαιρη εμφάνιση
υπήρξε αντικειμενικά αδύνατη, λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών κτλ, οι
οποίες δημιούργησαν αδυναμία στην προσέλευση και χωρίς η μία ή και
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αμφότερες οι διαγωνιζόμενες ομάδες να ευθύνονται για τη μη τέλεση, ο
αγώνας αυτός επαναλαμβάνεται μέσα σε 24 ώρες στο ίδιο κολυμβητήριο
και την ίδια ακριβώς ώρα σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη, χωρίς να
απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Προεδρείου της ΚΟΕΚ. Εάν όμως η
διεξαγωγή του πιο πάνω αγώνα στη μετά την αναβολή ορισθείσα μέρα και
ώρα είναι επίσης αντικειμενικά αδύνατη, τότε επαναλαμβάνεται σε χρόνο
που θα ορισθεί με απόφαση του Προεδρείου της ΚΟΕΚ.
2. Όλα τα πιο πάνω δεν ισχύουν για αγώνα που δεν τελέσθηκε από
αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της μιας ή και των δύο ομάδων. Περίπτωση
για την εφαρμογή της παρούσας προκήρυξης αποτελεί και η μη τέλεση
αγώνα όταν δεν παρουσιάζεται καθόλου στον αγώνα η μια ή και αμφότερες
οι διαγωνιζόμενες ομάδες από αιτία που δεν θεωρείται δικαιολογημένη.
3. Στη περίπτωση της παρ. 1 το Φύλλο Αγώνα που συντάχθηκε δεν παράγει
καμίαν απολύτως έννομη συνέπεια και οι αθλητές που έχουν δηλωθεί σε
αυτό για να αγωνισθούν θεωρούνται ότι δεν αγωνίσθηκαν και η αγωνιστική
ημέρα του εν λόγω αγώνα δεν προσμετράτε στην έκτιση ποινών (σε
αγωνιστικές μέρες) συμπεριλαμβανομένων και του αποκλεισμού ή
τιμωρίας της έδρας του γηπεδούχου σωματείου .
4. Αντίθετα το παραπάνω Φύλλο Αγώνα είναι ισχυρό και παράγει έννομες
συνέπειες για τα πραγματικά περιστατικά καθώς και για όσα και όσους
σημειώθηκαν σ΄ αυτό από τους Άρχοντες του αγώνα εφ’ όσον αποτελούν
περιπτώσεις πειθαρχικών και λοιπών παραπτωμάτων που προβλέπονται
και τιμωρούνται με τις ισχύουσες διατάξεις του Καταστατικού η / και του
Πειθαρχικού Κανονισμού της ΚΟΕΚ.
5. Αγώνας που δεν τελέσθηκε ή δεν έληξε με υπαιτιότητα της μιας ή και των
δύο ομάδων (παρ. 2) προσμετράτε για την έκτιση ποινών των αθλητών και
της ομάδας και εφαρμόζεται κανονικά η προβλεπόμενη για το Πρωτάθλημα
βαθμολόγηση.
ζ)

Σε περίπτωση που τα αποδεικτικά στοιχεία δεν αποδεικνύουν τη
δικαιολογημένη απουσία της ομάδας ο αγώνας κατακυρώνεται αυτόματα υπέρ
της ομάδας που εμφανίσθηκε στον αγωνιστικό χώρο με τέρματα 5-0 μετά από
απόφαση του Προεδρείου της ΚΟΕΚ.
Επιπλέον επιβάλλεται στην ομάδα που δεν προσήλθε χρηματική ποινή
€260.00 για την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης του μη γενομένου αγώνα,
και της αφαιρείται 1 βαθμός από τη βαθμολογία του Πρωταθλήματος στο
οποίο μετέχει, και της επιτρέπεται να περατώσει τους λοιπούς αγώνες της
κανονικά.

η)

Στην περίπτωση που η ανακήρυξη της πρωταθλήτριας ομάδας κρίνεται από τη
διαφορά τερμάτων μεταξύ ισόβαθμων ομάδων, πρέπει να εξετασθεί αν στο
υπό εξέλιξη πρωτάθλημα καταχωρήθηκε στη μια από τις ομάδες νίκη με σκορ
5-0 λόγω της μη προσέλευσης της αντίπαλης ομάδας. Αν δε και η άλλη
διεκδικούσα τον τίτλο ομάδα κέρδισε τον αγώνα της με τη μη προσελθούσα
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στην πρώτη περίπτωση ομάδα, τότε και ο αγώνας μεταξύ τους θα
καταχωρείται επίσης με 5-0.
θ)

Ομάδα που δήλωσε συμμετοχή σε οποιαδήποτε κατηγορία των
Πρωταθλημάτων, υποχρεούται να λάβει μέρος σε όλες τις επίσημες
διοργανώσεις της ιδίας κατηγορίας (πρωταθλήματα, Κύπελλα, Τουρνουά) που
περιλαμβάνονται στο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΚΟΕΚ.
Ομάδα που μετά τη δήλωση της για συμμετοχή στο Πρωτάθλημα, αποχωρεί ή
δεν συμμετέχει σε διοργάνωση που περιλαμβάνει το αγωνιστικό πρόγραμμα
της ΚΟΕΚ, τιμωρείται με χρηματική ποινή €260.00 για κάθε αγωνιστική ημέρα
που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση της διοργάνωσης και αποκλείεται από
το κύπελλο της ίδιας αγωνιστικής περιόδου στην ίδια κατηγορία με αυτή του
πρωταθλήματος. Επιπλέον χάνει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη
συγκεκριμένη κατηγορία στο πρωτάθλημα και κύπελλο της επόμενης χρονιάς,
εκτός και εάν καταβάλει προς την Ομοσπονδία πρόστιμο €2000=. Το ποσό
που θα εισπραχθεί θα χρησιμοποιηθεί από την ΚΟΕΚ για σκοπούς ανάπτυξης
των Εθνικών ομάδων.
Ακολούθως η ομάδα παραπέμπεται στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΚΟΕΚ για
Εκδίκαση και επιβολή επιπρόσθετης ποινής.

