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ΑΡΘΡΟ 08 - ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ  

Α1. ΚΥΡΙΟ  ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ –  ΕΔΡΑ  

Κάθε Σύλλογος 20 ημέρες πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος στο οποίο έχει 
δηλώσει συμμετοχή, οφείλει να αποστέλλει στη Γραμματεία της ΚΟΕΚ έγγραφη 
δήλωση με την οποία να ορίζει την κύρια και βασική του έδρα στην οποία θα 
αγωνίζεται ως γηπεδούχος ομάδα, και ένα επιπλέον κολυμβητήριο ως 
αναπληρωματική έδρα σε περίπτωση κατά την οποία δεν θα μπορεί να γίνει χρήση 
της βασικής έδρας του. 
 
Αλλαγή της αναπληρωματικής έδρας μετά την προαναφερθείσα έγγραφη δήλωση 
δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που και οι δύο (2) έδρες, κύρια και αναπληρωματική 
είναι ακατάλληλες για τη διεξαγωγή αγώνα ή αγώνων υδατοσφαίρισης, τότε θα ορίζει 
το Προεδρείο της ΚΟΕΚ το κολυμβητήριο στο οποίο θα διεξαχθεί ο αγώνας ή οι 
υπόλοιποι αγώνες του συγκεκριμένου σωματείου. 

Α2.ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ –  ΤΕΛΕΣΗ ΑΓΩΝΩΝ  

1. Σε περίπτωση αποκλεισμού της έδρας σωματείου, οι αγώνες του που ήταν 
προγραμματισμένοι να τελεστούν εκεί, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ποινή, 
διεξάγονται σε ουδέτερα κολυμβητήρια, που ορίζονται με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου της ΚΟΕΚ και τα οποία απαραίτητα πρέπει να απέχουν το λιγότερο 30 
χλμ., από την έδρα του σωματείου που τιμωρήθηκε. 
 
Το σωματείο που εκτίει την ποινή αποκλεισμού της έδρας του επιβαρύνεται εξ’ 
ολοκλήρου με όλες τις δαπάνες μετακίνησης, τόσο του ιδίου, όσο και των 
επιπλέον δαπανών του αντιπάλου, καθώς και των διαιτητών και λοιπών 
Αρχόντων του αγώνα που διεξάγεται μακράν της έδρας του. 

 
2. Στην περίπτωση τιμωρίας της έδρας σωματείου, η επιβληθείσα ποινή ισχύει μόνο 

για την ομάδα του σωματείου στην οποία επιβλήθηκε η ποινή από οποιανδήποτε 
επίσημη διοργάνωση, χωρίς η ποινή αυτή να αποτελεί κώλυμα για τη 
χρησιμοποίηση της έδρας του στα Πρωταθλήματα των λοιπών τμημάτων που 
διατηρεί το ίδιο σωματείο στο αγώνισμα της υδατοσφαίρισης. 

 
3. Η απόφαση περί επιβολής της Πειθαρχικής ποινής για τον αποκλεισμό έδρας 

σωματείου ή κεκλισμένων θυρών, αρχίζει από της καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
κοινοποιήσεως στο τιμωρηθέν σωματείο της σχετικής (Πειθαρχικής) απόφασης, 
κατά περίπτωση από το αρμόδιο όργανο (Δικαστικής Επιτροπής) που την 
εξέδωσε, ή από το Προεδρείο της ΚΟΕΚ.  

 
Η κατά τα πιο πάνω κοινοποίηση πρέπει να γίνεται άμεσα, χωρίς καμιάν 
απολύτως βραδύτητα και με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο. 

Β.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ  

1. Στα κολυμβητήρια στα οποία διεξάγονται αγώνες υδατοσφαίρισης ανεξαρτήτως 
κατηγορίας και έχουν δηλωθεί ως έδρες από τα σωματεία, τα τελευταία έχουν την 
υποχρέωση να ενημερώνουν άμεσα τους υπευθύνους των Κολυμβητηρίων που 



αποτελούν τις έδρες τους και τον Έφορο υδατοσφαίρισης της Κ.Ο.Ε.Κ., για τυχόν 
προβλήματα και βλάβες που επηρεάζουν την καλή τους λειτουργία. 

 
2. Ο εξοπλισμός των κολυμβητηρίων με ηλεκτρονικούς πίνακες, χρονόμετρα, 

ηλεκτρονικές συσκευές 30 δευτερολέπτων, μικροφωνικές εγκαταστάσεις 
εγκατάσταση της γραμματείας, και η διάθεση των πάγκων των ομάδων για τους 
αγώνες είναι ευθύνη του Κ.Ο.Α. και των εκάστοτε Επιτροπών των 
Κολυμβητηρίων. 

 
3. Τα γηπεδούχα σωματεία οφείλουν να έχουν στη διάθεση της Γραμματείας του 

αγώνα δύο (2) επιτραπέζια χρονόμετρα αφαιρετικής χρονομέτρησης, 
ανεξάρτητα αν υπάρχουν ηλεκτρονικά (χρονόμετρα), για χρήση σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης. 

 
4. Σε περίπτωση πιθανής βλάβης των ηλεκτρονικών πινάκων – οργάνων, τερμάτων 

κλπ, η διεύθυνση του κολυμβητηρίου ή το έχων την έδρα σωματείο, οφείλουν να 
γνωστοποιήσουν άμεσα τη βλάβη με έγγραφό τους την ΚΟΕΚ.  

 
5. Σε περίπτωση βλάβης των ηλεκτρονικών πινάκων ή της ηλεκτρονικής συσκευής 

των 30 δευτερολέπτων, η διεξαγωγή του αγώνα θα γίνεται κανονικά με 
χρονόμετρα χειρός, την ορθή τήρηση της λειτουργίας των οποίων κατά τη 
διάρκεια του αγώνα μπορούν να παρακολουθούν από ένας (1) εκπρόσωπος των 
διαγωνιζομένων σωματείων, οι οποίοι με εντολή του Αλυτάρχη θα πάρουν θέση 
δίπλα από τους χρονομέτρες του αγώνα. 

 


