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ΑΡΘΡΟ 12 - ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ  

α)  Κάθε σύλλογος δικαιούται να δηλώσει στο Φύλλο Αγώνα μέχρι δεκατρείς (13) 
υδατοσφαιριστές σε κάθε αγώνα (δυο εκ των οποίων θα είναι οι 
τερματοφύλακες, με τους αριθμούς 1 & 13), στο οποίο αναγράφονται ευκρινώς 
το όνομα και το επώνυμο, καθώς και η χρονολογία γέννησής τους 
(απαγορεύονται τα υποκοριστικά ονόματα). 

 
  Στο Φ.Α. δεν αναγράφονται αθλητές που δεν είναι παρόντες στον αγωνιστικό 

χώρο και δεν φέρουν την αθλητική τους ενδυμασία ή τους έχει επιβληθεί ποινή 
αποκλεισμού από αγώνες, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ποινή τους. 

 
β)  Οι αρχηγοί των διαγωνιζόμενων σωματείων, προκειμένου να λάβουν γνώση 

για γεγονότα που τυχόν διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος του 
αγώνα και σημειώθηκαν στη στήλη των "παρατηρήσεων" του Φ.Α., το 
υπογράφουν υποχρεωτικά το αργότερο σε πέντε λεπτά (5') μετά τη λήξη του 
αγώνα. 

 
γ)  Αν οποιαδήποτε ομάδα δια του αρχηγού της αρνηθεί να υπογράψει το Φ.Α. ή 

δεν προσέλθει καθόλου στη Γραμματεία του αγώνα για τον σκοπό αυτό, 
γίνεται σημείωση από τον Αλυτάρχη ή τους Διαιτητές, προκειμένου να 
αναφερθεί το γεγονός αυτό.  

  Η μη υπογραφή του Φ.Α. από τον Αρχηγό διαγωνιζόμενης ομάδας, επιφέρει 
σε αυτόν αυτόματα την ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας, που 
την εκτίει την αμέσως επόμενη αγωνιστική ημέρα με βάση το επίσημο 
αγωνιστικό πρόγραμμα, ανεξάρτητα διοργάνωσης πρωταθλήματος ή 
κυπέλλου και άσχετα με το ύψος της ποινής που θα του επιβληθεί στη 
συνέχεια από τα αρμόδια όργανα που ασκούν τον Πειθαρχικό Έλεγχο, και ο 
Αλυτάρχης παρακρατεί το δελτίο της αθλητικής του ιδιότητας και υγείας, τα 
οποία παραδίδει μέσα σε 24 ώρες στην ΚΟΕΚ μαζί με το Φ.Α..  

δ)  Κανένας εκτός από τον Αλυτάρχη και τους Διαιτητές δεν μπορεί να αναγράψει 
οτιδήποτε στο Φ.Α.. Σε περίπτωση πλαστοπροσωπίας αθλητή που 
αναγράφεται στο Φ.Α. ευθύνη εκτός όλων των άλλων προσώπων έχει και ο 
Αρχηγός της ομάδας, η οποία διέπραξε την πιο πάνω πειθαρχικά ελεγχόμενη 
πράξη. Η πλαστοπροσωπία θεωρείται ότι διαπράχθηκε ακόμη και όταν έχει 
τελεσθεί με απόπειρα αντικανονικής συμμετοχής αθλητή. Σε περίπτωση 
πλαστοπροσωπίας την ευθύνη για την επιβολή ποινών έχουν τα αρμόδια 
όργανα που ασκούν τον Πειθαρχικό έλεγχο. 

 
ε) Προϋπόθεση για την έρευνα πιθανής περίπτωσης πλαστοπροσωπίας αθλητή 

ή αθλήτριας σε κάποιον αγώνα, πλην της αυτεπάγγελτης έρευνας εκ μέρους 
των Αρχόντων των αγώνων, αποτελεί και η καταγγελία από οποιοδήποτε 
πρόσωπο και περιέρχεται σε γνώση των πιο πάνω προσώπων, τα οποία 
ενεργούν άμεσα κατά την κρίση τους και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν 
στη διάθεσή τους. Η πλαστοπροσωπία αθλητή ή αθλήτριας τεκμαίρεται ότι 
τελέσθηκε με την δήλωση στο Φ.Α., ανεξάρτητα αν δεν επακολούθησε 
συμμετοχή στον αγώνα. Η σχετική ένσταση μπορεί να υποβληθεί 
οποτεδήποτε πριν, κατά και μετά τη λήξη του αγώνα, ακόμη και εντός 48 
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ωρών από την διεξαγωγή του, με έγγραφο που αποστέλλεται στην «Κ.Ο.Ε.Κ», 
προς υποστήριξη αυτής. 

 
στ)   Στην περίπτωση αναγραφής αθλητή στο Φ.Α. για ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ και αποβολή 

του χωρίς αντικατάσταση, επιβάλλεται σε αυτόν αυτόματα ποινή αποκλεισμού 
μίας (1) αγωνιστικής ημέρας, άσχετα με το ύψος της ποινής που θα του 
επιβληθεί στη συνέχεια από τα αρμόδια όργανα που ασκούν τον Πειθαρχικό 
έλεγχο. 

  Διευκρινίζεται ότι η επιβαλλόμενη πιο πάνω ποινή της μίας (1) αγωνιστικής 
μέρας, επέρχεται και αν ακόμη ο Αλυτάρχης του αγώνα για οποιοδήποτε λόγο 
και αιτία δεν προβεί στην παρακράτηση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του 
αθλητή. 

  Η ποινή αυτή εκτελείται υποχρεωτικά ΜΟΝΟ στον αμέσως επόμενο αγώνα 
της ομάδας του παρεκτραπέντα αθλητή, σύμφωνα με το επίσημο αγωνιστικό 
πρόγραμμα, ανεξάρτητα αν ο αγώνας αυτός ήθελε μετατεθεί λόγω αναβολής 
για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.  

Η ομάδα δε της οποίας ο διαπράξας το πιο πάνω αδίκημα είναι μέλος, 
τιμωρείται να αγωνισθεί στον αμέσως επόμενο αγώνα της με βάση το επίσημο 
αγωνιστικό πρόγραμμα με 1 παίκτη λιγότερο και υποχρεούται να 
παρουσιαστεί με 12 παίκτες αντί με 13. 
 
Σε περίπτωση που παρακρατείται το δελτίο αθλητικής ιδιότητας και υγείας του 
παρεκτραπέντα αθλητή από τον Αλυτάρχη ο τελευταίος το αποστέλλει μέσα σε 
24 ώρες από τη λήξη του αγώνα στην ΚΟΕΚ μαζί με το Φ.Α.. 

 
ζ)  Στην περίπτωση αναγραφής αθλητή στο Φ.Α. για λόγω ή έργω ΕΞΥΒΡΙΣΗ του 

Αλυτάρχη ή των Διαιτητών ή των Γραμματέων και εφόσον αντικειμενικά με την 
πειθαρχικά ελεγχόμενη συμπεριφορά του αθλητή προσβάλλεται το κοινό περί 
δικαίου αίσθημα, του επιβάλλεται αυτόματα ποινή αποκλεισμού από τους δύο 
(2) επόμενους επίσημους αγώνες με βάση το επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα 
άσχετα με την ποινή που θα επιβληθεί στη συνέχεια από τα αρμόδια όργανα.  

 
Ο Αλυτάρχης στην περίπτωση αυτή παρακρατεί το δελτίο αθλητικής ιδιότητας 
και το δελτίο υγείας του αθλητή και το παραδίδει σε 24 ώρες στην ΚΟΕΚ μαζί 
το Φ.Α. εφαρμοσμένης κατά τα λοιπά της διάταξης της αμέσως πιο πάνω 
παραγράφου η του παρόντος άρθρου και στη παρούσα παράγραφο. 
 
Στην περίπτωση αναγραφής αθλητή στο Φ.Α. για ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ, γίνεται στον 
αθλητή έγγραφη επίπληξη και αν επαναληφθεί το ίδιο παράπτωμα στις 
επόμενες δύο επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις που συμμετέχει , 
συμπεριλαμβανομένης και της αγωνιστικής που έγινε το παράπτωμα, τότε του 
επιβάλλεται αυτόματα ποινή αποκλεισμού για τους επόμενους 2 αγώνες με 
βάση το επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα χωρίς να παραπέμπεται στην 
δικαστική.  
 

η)  Στην περίπτωση της παραγράφου (ζ) του παρόντος άρθρου θα πρέπει ο 
διαιτητής να επιδεικνύει κόκκινη κάρτα ανεξάρτητα εάν η πειθαρχική 
παράβαση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα ή μετά το τέλος αυτού.  
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Όλα τα παραπάνω αναφέρονται υποχρεωτικά στο Φύλλο Αγώνα. 
 

θ) Η σειρά διανομής των Φύλλων Αγώνων έχει ως εξής: 
 
ΛΕΥΚΟ στη διοργανώτρια ΚΟΕΚ  
ΡΟΖ  στη νικήτρια ομάδα (και σε ισοπαλία στη φιλοξενούμενη) 
ΜΠΛΕ    στο Σ. Δ. Υ. Κ. 
ΚΙΤΡΙΝΟ  στην ηττημένη ομάδα (και σε ισοπαλία στη γηπεδούχο) 

 


