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ΑΡΘΡΟ 16 - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Α. ΣΚΟΥΦΙ Α
Η γηπεδούχος ομάδα θα φορά λευκά σκουφιά και η φιλοξενούμενη ομάδα
διαφορετικού χρώματος σκουφιά, εκτός από κόκκινο, εγκεκριμένα από τους διαιτητές,
αλλά και διαφορετικά από το χρώμα της μπάλας.
α)

Οι ομάδες υποχρεούνται να μεριμνήσουν για την προμήθεια δύο σετ
σκουφιών.
Το ένα έγχρωμο, το άλλο λευκό (υποχρεωτικά με καλύμματα στα αυτιά). Και
στις δύο περιπτώσεις, αλλά ιδιαίτερα στη λευκή σειρά, πρέπει να γίνει
προσπάθεια ώστε ο αριθμός και τα διακριτικά του συλλόγου να εμφανίζονται
με τα επίσημα χρώματα του. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται σύλλογος
να χρησιμοποιήσει στα σκουφιά χρώματα άλλα από τα δηλωθέντα επίσημα ή
το ουδέτερο λευκό.
Ο τερματοφύλακας και ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας θα φορούν
κόκκινο σκουφί με τον αρ. 1 και αρ. 13 και οι υπόλοιποι παίκτες σκουφιά του
άλλου χρώματος με τους αριθμούς 2-12.
Αλλαγή στον αριθμό των σκουφιών δεν επιτρέπεται χωρίς άδεια από τους
διαιτητές.

β)

Ο έλεγχος της καταλληλότητας των σκουφιών πραγματοποιείται από τον
Αλυτάρχη πριν την έναρξη των αγώνων. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται
τα αναφερόμενα στην παράγραφο α’ του παρόντος άρθρου, ο Αλυτάρχης
υποχρεούται να αναγράψει το γεγονός στο Φ.Α. ως παράβαση της παρούσας
και στη συνέχεια θα επιλαμβάνεται το αρμόδιο όργανο της ΚΟΕΚ για τις
περαιτέρω συνέπειες.

γ)

Καμία διαφήμιση δεν επιτρέπεται να φέρουν οι αθλητές σωματείων χωρίς τη
γραπτή έγκριση της Ομοσπονδίας σε μαγιό, σκουφάκια, μπουρνούζια και
φόρμες.
Οι σχετικές συμβάσεις των σωματείων με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
θα διαφημίζονται από τα σωματεία κατά τη διάρκεια των Πρωταθλημάτων /
Κυπέλλου και Τουρνουά όλων των κατηγοριών, πρέπει να αποστέλλονται
στην ΚΟΕΚ για έγκριση.
Οι εγκρίσεις θα γίνονται σύμφωνα με τους κανονισμούς που αναγράφονται
στο Παράρτημα Α’.

Β. ΠΑΓΚΟΙ
α)

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της FINA
(Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Κολύμβησης), οι πάγκοι των δύο (2) ομάδων πρέπει να είναι τοποθετημένοι
απέναντι από τη γραμματεία και εκατέρωθεν αυτής. Τα διαγωνιζόμενα
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σωματεία αλλάζουν πάγκους μετά τη λήξη της 2ης περιόδου του κανονικού
αγώνα, καθώς και μετά τη λήξη της 1ης περιόδου της παράτασης.
β)

Ο Αλυτάρχης του αγώνα, εάν κρίνει αναγκαίο μπορεί να προβεί στη μετάθεση
και αλλαγή του ή των πάγκων των ομάδων, κατά τα οριζόμενα της παρούσας
Προκήρυξης.

Γ. ΜΠΑΛΕΣ
α)

Οι μπάλες που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα σωματεία για τη
διεξαγωγή των αγώνων που προκηρύσσονται επίσημα από την ΚΟΕΚ, είναι
υποχρεωτικά συνθετικές.

β)

Οι μπάλες που επιλέγονται από τους Διαιτητές, υποδεικνύονται πριν την
έναρξη του αγώνα από τους αρχηγούς των ομάδων. Η γηπεδούχος ομάδα
πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) μπάλες, για να χρησιμοποιούνται
στον αγώνα.

γ)

Οι αγώνες Ανδρών και Νέων διεξάγονται με μπάλες Νο 5, και οι αγώνες
Γυναικών, Παίδων και Μίνι Παίδων με μπάλες Νο 4.

Δ. ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΙΣΟΠΑΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Σε περίπτωση που κάποιος αγώνας στην κανονική του διάρκεια (τέσσερις περίοδοι
των 8 λεπτών) λήξει με ισόπαλο αποτέλεσμα και πρέπει οπωσδήποτε να αναδειχθεί
νικητής, ακολουθεί η διαδικασία εκτέλεσης πέναλτι .
Ε. ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΑ
Αθλητής ή αθλήτρια που αποβάλλεται οριστικά, με ή χωρίς αντικατάσταση, οφείλει να
εγκαταλείψει άμεσα τον αγωνιστικό χώρο με παρέμβαση και υπόδειξη του
Προπονητή ή του υπεύθυνου Εφόρου (εκπροσώπου) του διαγωνιζόμενου
σωματείου,
απαγορευμένης
της
παραμονής
του/της
αποβεβλημένου/ης
αθλητού/τριας, ακόμη και στο χώρο των αποδυτηρίων.
ΣΤ. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ, ΠΑΡ ΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΠΑΔΟΙ
1. Κάθε σύλλογος δέκα (10) μέρες πριν την έναρξη της εκάστοτε νέας αγωνιστικής
περιόδου είναι υποχρεωμένος να δηλώσει εγγράφως στη ΚΟΕΚ τους
προπονητές και τον έφορο του. Σε περίπτωση που μετά την έναρξη των
επισήμων αγωνιστικών υποχρεώσεων του σωματείου λυθεί η συνεργασία του
με οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα πρόσωπα το σωματείο αυτό πρέπει
να ενημερώσει την ΚΟΕΚ το αργότερο 72 ώρες πριν από τον επόμενο αγώνα
που ακολουθεί μετά τη λύση της συνεργασίας του με τα προαναφερθέντα
πρόσωπα.
2. Αλλαγή εφόρου, προπονητή ή βοηθού προπονητή, πρέπει να γνωστοποιηθεί
στην ΚΟΕΚ με επίσημη επιστολή του ομίλου πριν από τον αγώνα.
3. Τα άτομα που ορίζονται ως έφοροι, προπονητές ή βοηθοί προπονητές, πρέπει να
είναι ενήλικες και να έχουν σχέση με το άθλημα της υδατοσφαίρισης.
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4. Προπονητές που βρίσκονται στους πάγκους των ομάδων τους μπορούν κατά τη
διάρκεια του αγώνα να δίνουν οδηγίες και να παροτρύνουν αυτές χωρίς όμως
να δημιουργούν προβλήματα στη διεξαγωγή του αγώνα και στους διαιτητές.
5. Οι προπονητές, οι παράγοντες και οι αθλητές που βρίσκονται στον πάγκο της
ομάδας τους έχουν δικαίωμα στα διαλείμματα μεταξύ περιόδων να δίνουν
οδηγίες και κατευθύνσεις προς τους αγωνιζομένους αθλητές απομακρυνόμενοι
από τον πάγκο τους.
6. Κατά τη διάρκεια του αγώνα ο βοηθός προπονητής, ο έφορος και οι αθλητές που
βρίσκονται στους πάγκους των ομάδων πρέπει να είναι καθήμενοι και να μην
δίνουν οδηγίες στις ομάδες τους η να παρεμβαίνουν λεκτικά στη διεξαγωγή
του αγώνα με οιονδήποτε τρόπο.
7. Επιτρέπεται μόνο στον προπονητή της ομάδας που έχει κατοχή (επίθεση) να είναι
όρθιος και να κινείται μπροστά από τον πάγκο της ομάδας του και κατά μήκος
της πισίνας μέχρι τη γραμμή των πέντε μέτρων. Διαφορετικά όταν η ομάδα
του αμύνεται θα πρέπει αμέσως να επιστρέφει και να κάθεται στον πάγκο του.
8. Σε περίπτωση παράβασης των όσων αναφέρονται πιο πάνω εκ μέρους των
προαναφερθέντων προσώπων επιδεικνύεται από τους διαιτητές κίτρινη κάρτα
προς τον προπονητή ως πρώτη παρατήρηση και κόκκινη κάρτα προς τον
βοηθό προπονητή, έφορο ή αθλητή. Μετά την πρώτη παρατήρηση ο
προπονητής έχει το δικαίωμα να κινείται όπως και πριν δεχτεί την κίτρινη
κάρτα. Σε περίπτωση που ο προπονητής δεχτεί και δεύτερη παρατήρηση του
επιδεικνύεται η κόκκινη κάρτα. Οποιοδήποτε άτομο αποβληθεί με κόκκινη
κάρτα αποβάλλεται από τον αγώνα και υποχρεούται να αποχωρήσει από τον
πάγκο της ομάδας του, να εξέλθει του αγωνιστικού χώρου και να παραμείνει
στην κερκίδα χωρίς να συμμετέχει στη διαδικασία του αγώνα. Εννοείται ότι εις
περίπτωση σοβαρού παραπτώματος ο διαιτητής έχει το δικαίωμα να επιδείξει
στον προπονητή απευθείας την κόκκινη κάρτα χωρίς να προηγηθεί η πρώτη
παρατήρηση (κίτρινη κάρτα).
Στον εν λόγω αποβληθέντα είτε είναι προπονητής, παράγοντας ή αθλητής
επιβάλλεται αυτόματα ποινή μιας (1) αγωνιστικής η οποία εκτίεται στην
αμέσως επόμενη αγωνιστική ημέρα σύμφωνα με το επίσημο αγωνιστικό
πρόγραμμα, άσχετα με την ποινή που ενδεχόμενα θα του επιβληθεί από τα
αρμόδια Όργανα. Αν τα πιο πάνω πρόσωπα στη διάρκεια της παραμονής
τους στη κερκίδα συνεχίζουν να παρεμβαίνουν στη διεξαγωγή του αγώνα
αποβάλλονται και εκτός κολυμβητηρίου. Σ’ αυτή την περίπτωση ο αγώνας
διακόπτεται μέχρι να αποχωρήσουν οριστικά του κολυμβητηρίου οι
παρεκτραπέντες. Σε περίπτωση άρνησης τους ο αγώνας διακόπτεται οριστικά
μετά παρέλευση δέκα λεπτών (10) σε βάρος του σωματείου (στο οποίο
ανήκουν τα πιο πάνω παρεκτραπέντα πρόσωπα) και η αιτία της διακοπής
αναγράφεται υποχρεωτικά στο Φύλλο Αγώνα.
Όταν οι προαναφερόμενοι παραβάτες συμπληρώσουν 3 κόκκινες κάρτες κατά
τη διάρκεια της ίδιας αγωνιστικής περιόδου δηλαδή σε αγώνες
Πρωταθλήματος η 3η κόκκινη κάρτα αυτόματα επιφέρει ποινή αποκλεισμού 2
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αγωνιστικών ημερών η οποία εκτίεται στους αμέσως επόμενους αγώνες
σύμφωνα με το επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα. Η ποινή από την πιο πάνω
αιτία δεν μεταφέρεται στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, η συμπλήρωση δε
αριθμού κόκκινων καρτών μηδενίζεται με τη λήξη της κάθε αγωνιστικής
περιόδου.
9. Στην περίπτωση που άτομα των διαγωνιζομένων ομάδων προκαλέσουν από τους
πάγκους τους με οποιονδήποτε τρόπο προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή
του αγώνα (φωνασκίες, ύβρεις, διαμαρτυρίες), αποβάλλονται από τον
αγωνιστικό χώρο, με απόφαση του Διαιτητή του αγώνα και το γεγονός
αναφέρεται υποχρεωτικά στο Φύλλο του Αγώνα.
Η πιο πάνω Πειθαρχικά ελεγχόμενη συμπεριφορά επισύρει αυτόματα ποινή
για τον ή τους παρεκτραπέντες, μίας (1) αγωνιστικής ημέρας σύμφωνα με το
επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα.
Η πιο πάνω αυτόματα επιβαλλόμενη ποινή δεν έχει σχέση με την ποινή που
επιβάλλεται στη συνέχεια από τα αρμόδια Όργανα.
10.

Στην περίπτωση που προπονητές, αθλητές, παράγοντες, γονείς και οπαδοί
προκαλέσουν από τις κερκίδες με οποιονδήποτε τρόπο προβλήματα στην
ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, ο αγώνας διακόπτεται με απόφαση του διαιτητή
μέχρι να αποχωρήσουν οριστικά του κολυμβητηρίου οι παρεκτραπέντες. Σε
περίπτωση άρνησης τους ο αγώνας διακόπτεται οριστικά μετά παρέλευση
δέκα λεπτών (10) σε βάρος του σωματείου (στο οποίο ανήκουν τα πιο πάνω
παρεκτραπέντα πρόσωπα) και η αιτία της διακοπής αναγράφεται υποχρεωτικά
στο Φύλλο Αγώνα.
Η πιο πάνω Πειθαρχικά ελεγχόμενη συμπεριφορά επισύρει αυτόματα ποινή
για τον ή τους παρεκτραπέντες, εάν είναι προπονητές, αθλητές ή παράγοντες,
μίας (1) αγωνιστικής ημέρας σύμφωνα με το επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα.
Η πιο πάνω αυτόματα επιβαλλόμενη ποινή δεν έχει σχέση με την ποινή που
επιβάλλεται στη συνέχεια από τα αρμόδια Όργανα.

Ζ. ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ
1.

Σε περίπτωση ομαδικής αποβολής από τους Διαιτητές, το αρμόδιο για
Πειθαρχικό Έλεγχο Όργανο, δύναται να μηδενίσει την ομάδα αυτή για τους
επόμενους αγώνες της και με ποινή τουλάχιστον μίας (1) αγωνιστικής ή μέχρι
το τέλος του Πρωταθλήματος κατά το ανώτατο όριο.
Κατά τα άλλα τυγχάνουν εφαρμογής και οι διατάξεις των άρθρων 14 και 17
παρ. Α της παρούσας Προκήρυξης.

2.

Όταν αγώνας διακοπεί και στο Φ.Α. αναφερθεί ρητά από το Διαιτητή εις βάρος
ποίας ομάδας διακόπηκε, πέραν από την οποιανδήποτε ποινή που ήθελε
επιβάλει το αρμόδιο Όργανο, τιμωρείται αυτόματα με αποκλεισμό μιας
αγωνιστικής η έδρα του υπαίτιου σωματείου εις βάρος του οποίου διεκόπη ο
αγώνας και υποχρεούται αυτό να αγωνισθεί μακράν της έδρας του στον
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αμέσως επόμενο αγώνα πρωταθλήματος, ή Κυπέλλου (που αυτό θα ήταν
γηπεδούχο).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αγωνιστικός χώρος θεωρείται η δεξαμενή (πίστα), οι κερκίδες, τα αποδυτήρια και οι
υπόλοιποι χώροι που περιλαμβάνονται στο κολυμβητήριο.

