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ΑΡΘΡΟ 09 –  ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  

Α.  ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ –  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ –  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ –  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ - 
ΚΡΙΤΕΣ ΤΕΡΜΑΤΩΝ  

 
1. Οι Διαιτητές, Γραμματείς, Παρατηρητές,  Ιατρός και Κριτές τερμάτων που 

ορίστηκαν πρέπει να βρίσκονται στο κολυμβητήριο 30 λεπτά πριν την έναρξη του 
αγώνα για να τίθενται στη διάθεση του Αλυτάρχη. 

 
2. Σε περίπτωση απουσίας Διαιτητή, τη θέση του καταλαμβάνει επίσημος Διαιτητής 

που τυχόν παρευρίσκεται στο κολυμβητήριο, με απόφαση του Αλυτάρχη του 
αγώνα. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός, προτιμάται ο Διαιτητής εκείνος που 
είναι χαρακτηρισμένος σαν Διεθνής ή ο αρχαιότερος.  

 
Τέλος εάν στο κολυμβητήριο υπάρχουν πολλοί Διεθνείς Διαιτητές γίνεται κλήρωση 
από τον Αλυτάρχη του αγώνα εκτός εάν επέλθει συναίνεση μεταξύ τους. 

 
3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλος επίσημος διαιτητής στο κολυμβητήριο, τότε 

θα διαιτητεύσει τον αγώνα ένας (1) διαιτητής με τους δύο (2) κριτές τερμάτων που 
έχουν ορισθεί. Επί πλέον εάν ο ένας διαιτητής για λόγους υγείας ή τραυματισμού 
του αδυνατεί να συνεχίσει τον αγώνα, τότε ο αγώνας θα συνεχισθεί με ένα 
διαιτητή, πάντοτε όμως με την παρουσία δύο (2) κριτών τερμάτων. 

 
4. Σε περίπτωση μη επάρκειας διαιτητών, γραμματείας, χρονομέτρων, κριτών 

τερμάτων ο Αλυτάρχης διεξάγει τον αγώνα με ένα διαιτητή, ένα (1) χρονομέτρη 
και ένα (1) γραμματέα. 

  
 ΜΟΝΟ με σύμφωνη γνώμη του Αλυτάρχη, των διαιτητών και των διαγωνιζομένων 

ομάδων η οποία αναγράφεται στο Φύλλο Αγώνα υποχρεωτικά πριν την έναρξη 
του αγώνα με ευθύνη του Αλυτάρχη, ο αγώνας μπορεί να διεξαχθεί χωρίς κριτές 
τερμάτων. 

 
Ο Αλυτάρχης πρέπει να ενημερώσει τους εκπροσώπους των αγωνιζομένων 
ομάδων για το ενδεχόμενο λήψης των πιο πάνω αποφάσεων.  

 
5. Παρέχεται η δυνατότητα στον Αλυτάρχη να επιλέξει από τα παρευρισκόμενα στο 

κολυμβητήριο φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στο χώρο της Ομοσπονδίας 
(παράγοντες, προπονητές, αθλητές), προκειμένου να καλύψει κενές θέσεις της 
γραμματείας, με τη σύμφωνη γνώμη των διαιτητών ως προς την ανάθεση 
καθηκόντων σε αυτούς. 

 
6. Σε περίπτωση απουσίας και των δύο (2) διαιτητών, ελλείψεις αμφοτέρων των 

κριτών τερμάτων και μη παρουσίας ετέρου διαιτητή στο κολυμβητήριο, ο αγώνας 
αναβάλλεται οριστικά. 

Β.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΑΥΤΩΝ  

Οι διαιτητές οφείλουν να παραμείνουν στο κολυμβητήριο μέχρι την τελική σύνταξη 
του Φύλλου Αγώνα, που κλείνει με την υπογραφή του Αλυτάρχη. 
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Ο Αλυτάρχης ή κάποιο από τα μέλη της γραμματείας θα πρέπει να αποστείλει την 
επόμενη μέρα του Αγώνα, ή τη μεθεπόμενη αν η επόμενη είναι αργία ή εξαιρετέα 
γενικώς μέρα, το Φύλλο Αγώνα στην ΚΟΕΚ καθώς και όποιο άλλο έγγραφο το οποίο 
πρέπει να συσχετιστεί με αυτό (Φ.Α.) απαραίτητα (όπως ενστάσεις, εκθέσεις, 
παράβολα κλπ.) 
 
Οι ορισθέντες Παρατηρητές έχουν υποχρέωση για άμεση παράδοση στην ΚΟΕΚ 
έκθεσης μετά τη λήξη των αγώνων μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

Γ.  ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ  

 
Ο Αλυτάρχης είναι ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας σε ένα αγώνα Υδατοσφαίρισης. 
Είναι ο πλέον αρμόδιος ώστε να εφαρμόζονται οι διατάξεις της Γενικής αλλά και των 
ειδικών προκηρύξεων των πρωταθλημάτων της Ομοσπονδίας. Πρέπει να λαμβάνει 
ΑΜΕΣΑ όλα τα μέτρα που ενδείκνυνται, ώστε ένας αγώνας Υδατοσφαίρισης να 
ξεκινήσει, να διεξαχθεί και να ολοκληρωθεί ομαλά και χωρίς προβλήματα. Στη 
δικαιοδοσία βρίσκονται όλοι οι εμπλεκόμενοι σε έναν αγώνα. Σε περίπτωση μη 
προσέλευσης του ορισθέντα Αλυτάρχη τα καθήκοντά του ασκεί ο αρχαιότερος 
διεθνής Διαιτητής και εφόσον δεν υπάρχει διεθνής Διαιτητής ο αρχαιότερος Διαιτητής. 
Αυτός και οι διαιτητές μόνο μπορούν να γράψουν στο Φύλλο αγώνα τις όποιες 
παρατηρήσεις τους σχετικά με τον αγώνα. 
 
Τα καθήκοντά του είναι τα παρακάτω : 
 
Ειδικά πριν την έναρξη του αγώνα : 

 

1. Ο Αλυτάρχης θα πρέπει να παραβρίσκεται στο κολυμβητήριο τουλάχιστον 30 

λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα. 

2. Να ελέγχει την σωστή λειτουργία των χώρων των κολυμβητηρίων, την 

καθαριότητα των αποδυτηρίων των ομάδων και των Διαιτητών, του 

εξοπλισμού του Ιατρείου και τη χρήση αυτών από τους αθλητές, τους Διαιτητές 

και του Ιατρού του αγώνα αντίστοιχα. 

3. Να ελέγχει αν στο χώρο διεξαγωγής του αγώνα παραβρίσκονται τα άτομα που 

έχουν δικαίωμα, δηλαδή οι Διαιτητές, τα άτομα της Γραμματείας του αγώνα, ο 

Ιατρός του αγώνα, οι αθλητές που θα πρέπει να φέρουν την αθλητική τους 

περιβολή φορώντας υποχρεωτικά τα σκουφιά τους για λόγους υγιεινής, οι 

προπονητές και οι βοηθοί τους, οι έφοροι των ομάδων και σε κάποιες 

περιπτώσεις τα όργανα τήρησης της τάξης. 

4. Να δίνει τις δέουσες οδηγίες στα όργανα τήρησης της τάξης, για τη θέση που 

θα πρέπει να βρίσκονται και τί χώρους να ελέγχουν. 

5.  Να ελέγχει και να επιβάλει την απόλυτη πειθαρχία στον χώρο διεξαγωγής του 

αγώνα. Κυρίως να ελέγχει μαζί με τους Διαιτητές τη συμπεριφορά των 

προσώπων που επιτρέπεται να βρίσκονται στους πάγκους των ομάδων γιατί 

στις περισσότερες περιπτώσεις από τη συμπεριφορά των προσώπων 

(προπονητών, αθλητών και παραγόντων) ξεκινούν οι αντιαθλητικές 
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συμπεριφορές που μεταδίδονται στη συνέχεια στην εξέδρα με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. 

6. Με τη σύμφωνη γνώμη των Διαιτητών μπορεί για λόγους ομαλής διεξαγωγής 

του αγώνα να μεταφέρει τους πάγκους προς την μεριά που βρίσκεται η 

Γραμματεία των αγώνων, ενημερώνοντας για την απόφασή τους, τους 

παράγοντες και των δύο ομάδων. 

7. Ο Αλυτάρχης σε περίπτωση μη παρουσίας ενός ή και των δύο Διαιτητών 

αναζητεί αν στο χώρο του κολυμβητηρίου παραβρίσκεται άλλος επίσημος 

Διαιτητής ή Διαιτητές. Αν παραβρίσκονται περισσότεροι Διαιτητές από αυτούς 

που δεν προσήλθαν, προτιμούνται οι Διεθνείς Διαιτητές. Αν υπάρχουν πολλοί 

Διεθνείς Διαιτητές ή άλλοι επίσημοι Διαιτητές και δεν συμφωνούν για τον ή 

τους αντικαταστάτες τότε ο Αλυτάρχης προβαίνει παρουσία αυτών σε 

κλήρωση. Την απόφασή του αυτή την κάνει γνωστή στους παράγοντες των 

διαγωνιζόμενων σωματείων. 

8. Ο Αλυτάρχης ενεργεί αναλόγως και στην περίπτωση που δεν έχουν προσέλθει 

οι ορισμένοι Γραμματείς, Χρονομέτρες ή Κριτές. Στην περίπτωση αυτή και για 

την κάλυψη των όποιων κενών, του παρέχεται επί πλέον η δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσει πρόσωπα που παραβρίσκονται στο κολυμβητήριο και που 

ανήκουν στον χώρο της Υδατοσφαίρισης με οποιαδήποτε ιδιότητα 

(παράγοντας, προπονητής, αθλητής). Τέλος σε περίπτωση απουσίας και των 

δύο Διαιτητών και μη παρουσίας επίσημων Διαιτητών στο κολυμβητήριο, με 

απόφασή του αναβάλλει τον συγκεκριμένο αγώνα. Την όποια απόφασή του σε 

κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένος να την αναγράψει στο Φύλλο Αγώνα και 

να ενημερώσει τους εκπροσώπους των σωματείων.  

9. Ο Αλυτάρχης οφείλει να ελέγχει πριν την έναρξη του αγώνα τα Δελτία Υγείας 

και Αθλητικής ιδιότητας των αθλητών και να μην επιτρέπει να αγωνισθεί 

αθλητής του οποίου δεν έχουν προσκομιστεί τα Δελτία Υγείας και  Αθλητικής 

του ιδιότητας ή είναι τιμωρημένος. 

10. Ο Αλυτάρχης δεν μπορεί να επιτρέψει τη διεξαγωγή του αγώνα εφόσον δεν 

παραβρίσκεται ο ιατρός του αγώνα. Αναμένει μέχρι κα 20 λεπτά να προσέλθει 

και σε περίπτωση μη προσέλευσης αναβάλει τον αγώνα αναγράφοντας την 

αιτία στο Φύλλο Αγώνα. Η παρουσία του ιατρού πιστοποιείται με την 

αναγραφή του ονοματεπώνυμου και του αριθμού μητρώου στο Φύλλο Αγώνα 

από την ιατρική και μόνον ταυτότητα που επιδεικνύει στη Γραμματεία. 

11. Ο Αλυτάρχης δεν μπορεί να επισπεύσει ούτε να καθυστερήσει  την έναρξη του 

αγώνα παρά μόνο για 10 λεπτά και εφόσον συντρέχει κάποιος σοβαρός 

λόγος. Μπορεί επίσης να καθυστερήσει την έναρξη του αγώνα το πολύ για 20 

λεπτά, αφού ενημερώσει τους εκπροσώπους των ομάδων για την ενέργεια 

αυτή, για σοβαρούς λόγους, που είναι υποχρεωμένος να αναγράψει στο 

Φύλλο αγώνα πριν την έναρξη του αγώνα. 

12. Ο Αλυτάρχης δηλώνει στο Φύλλο Αγώνα τη μη προσέλευση ομάδας να 

αγωνισθεί την ορισμένη ώρα  και μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα 

με αποτέλεσμα τη μη διεξαγωγή του. Η τύχη του αγώνα αυτού καθορίζεται 

από αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας. 
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13. Ένσταση σωματείου για αντικανονική συμμετοχή αθλητή, ακαταλληλότητας 

του χώρου διεξαγωγής του αγώνα υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τον αγώνα 

στον Αλυτάρχη μαζί με το προβλεπόμενο χρηματικό παράβολο. Ο Αλυτάρχης 

παραλαμβάνει την ένσταση μαζί με το παράβολο και σημειώνει στο Φύλλο 

Αγώνα την υποβολή της ένστασης. 

 
Κατά τη διάρκεια του αγώνα: 

 

1. Ο Αλυτάρχης πρέπει να συνδράμει τους Διαιτητές κατά τη διάρκεια του αγώνα, 

ως προς την τήρηση της τάξης και της πειθαρχίας μέσα στον αγωνιστικό 

χώρο. 

2. Ο Αλυτάρχης πρέπει να απομακρύνει από τον πάγκο της ομάδας του αθλητή 

που αποβλήθηκε με ή χωρίς αντικατάσταση σύμφωνα με τους διεθνείς 

κανονισμούς Υδατοσφαίρισης.   

3. Ο Αλυτάρχης με τη σύμφωνη γνώμη των Διαιτητών δύναται να αναβάλλει ή να 

διακόψει προσωρινά ή οριστικά τον αγώνα εφόσον οι καιρικές συνθήκες 

(ορατότητα, καταιγίδα, κεραυνοί κλπ) δημιουργούν αξεπέραστα εμπόδια στην 

διεξαγωγή του αγώνα. Η προσωρινή διακοπή μπορεί να είναι μέχρι 30 λεπτά 

και εφόσον μετά την πάροδο των 30 λεπτών οι καιρικές συνθήκες δεν 

βελτιωθούν ο Αλυτάρχης διακόπτει οριστικά τον αγώνα, σημειώνοντας στο 

Φύλλο Αγώνα τον λόγο της διακοπής και για την τύχη του αγώνα 

αποφασίζουν τα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας. 

4. Ο Αλυτάρχης με τη σύμφωνη γνώμη των Διαιτητών, μπορεί να διατάξει τα 

όργανα της τάξης ή τους παράγοντες της υπαίτιας ομάδας να προβούν στην 

απομάκρυνση των οπαδών τους από τις κερκίδες, εφόσον η συμπεριφορά 

τους δημιουργεί αξεπέραστα προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. 

Αν αυτό δεν συμβεί μέσα στα χρονικά περιθώρια διακοπής του αγώνα που θα 

δοθούν, τότε ο Αλυτάρχης διακόπτει οριστικά τον αγώνα, σημειώνοντας στο 

Φύλλο Αγώνα τον λόγο της διακοπής και για την τύχη του αγώνα 

αποφασίζουν τα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας. 

5. Σε περίπτωση τραυματισμού ή αδιαθεσίας αθλητή που θα διαπιστωθεί από 

τον ιατρό του αγώνα ότι ο αθλητής δεν είναι σε θέση και δεν επιτρέπεται να 

συμμετέχει στον υπόλοιπο αγώνα για λόγους υγείας, ο Αλυτάρχης πρέπει να 

διατάξει την απομάκρυνση του αθλητή και να συμμορφωθεί προς τις οδηγίες 

του ιατρού. Σε περίπτωση άρνησης του αθλητή να αποχωρίσει με την ανοχή 

του προπονητή ή των παραγόντων της ομάδας, ο Αλυτάρχης είναι 

υποχρεωμένος να διακόψει τον αγώνα σε βάρος της ομάδας του αθλητή, μετά 

την πάροδο του χρονικού περιθωρίου που τους είχε δώσει, αναγράφοντας το 

γεγονός στο Φύλλο Αγώνα και αποστέλλοντας συμπληρωματική έκθεση στην 

Ομοσπονδία μέσα σε 24 ώρες. 

6. Σε περίπτωση βλάβης των ηλεκτρονικών χρονομέτρων κατά τη διάρκεια του 

αγώνα ή όπου δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά χρονόμετρα, ο Αλυτάρχης επιτρέπει 

σε ένα άτομο από κάθε σωματείο να παρευρίσκεται στο χώρο της 
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Γραμματείας για να παρακολουθούν τη σωστή χρήση και λειτουργία των 

απλών χρονομέτρων χειρός. 

 
Μετά την λήξη του αγώνα: 

 

1. Ο Αλυτάρχης πρέπει να παραμείνει στο κολυμβητήριο μέχρι και 30 λεπτά 

εφόσον επικρατεί ένταση από παράγοντες, προπονητές ή αθλητές. Σε 

διαφορετική περίπτωση κλείνει το Φύλλο Αγώνα μέσα σε 10 λεπτά και εφόσον 

έχουν υπογράψει οι αρχηγοί των ομάδων και οι Διαιτητές του αγώνα. 

2. Κάθε γεγονός που λαμβάνει μετά τη λήξη του αγώνα (επεισόδια, ανάρμοστες 

συμπεριφορές, βιαιοπραγίες κατά Αλυτάρχη, Διαιτητών, μελών της 

Γραμματείας, Παρατηρητών κλπ) μέσα στον αγωνιστικό αλλά και τον 

περιβάλλοντα χώρο ,αλλά πριν το κλείσιμο του Φύλλου Αγώνα θεωρείται ότι 

έλαβε χώρα κατά τη διεξαγωγή του αγώνα. Σε περίπτωση εκτεταμένων 

επεισοδίων μπορεί να παραταθεί και το κλείσιμο του Φύλλου Αγώνα και κάθε 

γεγονός που θα αναγραφεί σε αυτό θα πρέπει να υπογραφεί από τον 

Αλυτάρχη, τους Διαιτητές και τους αρχηγούς των ομάδων που θα πρέπει να 

λάβουν γνώση. Επίσης θα πρέπει να αναγραφεί και η ώρα που έκλεισε το 

Φύλλο Αγώνα. 

3. Αν τα παραπάνω λάβουν χώρα μετά το κλείσιμο του αγώνα, απαιτείται 

υποχρεωτικά η υποβολή σχετικής έκθεσης των γεγονότων από τον Αλυτάρχη 

και τους Διαιτητές προς την Ομοσπονδία μέσα σε 24 ώρες. 

4. Η υποβολή ένστασης για γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά την έναρξη και 

κατά τη διάρκεια του αγώνα υποβάλλονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

σωματείου προς τον Αλυτάρχη το αργότερο 20 λεπτά μετά την λήξη του 

αγώνα. Ο εκπρόσωπος του σωματείου που προτίθεται να υποβάλλει ένσταση 

αναφέρει το γεγονός αυτό στον Αλυτάρχη το πολύ μετά από 10 λεπτά από τη 

λήξη του αγώνα και πάντως πριν κλείσει το Φύλλο αγώνα. Στη συνέχεια ο 

Αλυτάρχης του δίνει ένα χρονικό περιθώριο 20 λεπτών για τη σύνταξη της 

ένστασης. Στη περίπτωση που παρέλθει το χρονικό αυτό διάστημα των 20 

λεπτών για την υποβολή της ένστασης ή αν δεν συνοδεύεται από το 

προβλεπόμενο παράβολο, ο Αλυτάρχης δεν είναι υποχρεωμένος να την 

παραλάβει. Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης το παράβολο καταπίπτει 

υπέρ της Ομοσπονδίας διαφορετικά επιστρέφεται στο σωματείο που την 

υπέβαλε. 

Δ.  ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  

 
1. Τα Πρωταθλήματα θα διεξάγονται με πενταμελή σύνθεση Γραμματείας δηλαδή 1 

(ένας) γραμματέας, 2 (δύο) χρονομέτρες και 2 (δύο) κριτές τερμάτων. 
 
Στη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2016-17 οι αγώνες επιτρέπεται να 
διεξαχθούν χωρίς κριτές τερμάτων, με ένα γραμματέα και με ένα χρονομέτρη. 
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2. Σε περίπτωση απουσίας ενός από τους χρονομέτρες ή γραμματείς ή κριτές, ο 
Αλυτάρχης με τη σύμφωνη γνώμη των διαιτητών αντικαθιστά το γραμματέα ή το 
χρονομέτρη που απουσιάζει με πρόσωπο άλλο, που βρίσκεται στο χώρο του 
κολυμβητηρίου και έχει τις προϋποθέσεις να αντικαταστήσει τον απουσιάζοντα. 
 

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλα τέτοια πρόσωπα στο χώρο του 
κολυμβητηρίου, ο Αλυτάρχης με τη σύμφωνη γνώμη των διαιτητών μπορεί να 
χρησιμοποιήσει ένα άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την αδιαμφισβήτητη 
ιδιότητα του παράγοντα, προπονητή ή αθλητή του αθλήματος της 
υδατοσφαίρισης. 
 

4. Σε περίπτωση απουσίας κριτών τερμάτων, οι δύο διαιτητές του αγώνα το 
διευθύνουν κανονικά, χωρίς την παρουσία κριτών, σύμφωνα με τους διεθνείς 
Κανονισμούς Διαιτησίας. 

Ε.  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ  

Ο Παρατηρητής διαιτησίας είναι ο πλέον αρμόδιος που παρακολουθεί το έργο τόσο 
των διαιτητών όσο και των μελών της Γραμματείας και των κριτών τερμάτων.  
Ο ρόλος του παρατηρητή Διαιτησίας είναι συμβουλευτικός προς τους διαιτητές. 
Επισημαίνει τα λάθη που διέπραξαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
Προστατεύει τους διαιτητές από αδικαιολόγητες διαμαρτυρίες των προπονητών, των 
αθλητών και των παραγόντων κυρίως μετά την λήξη των αγώνων. 
  
Ποτέ δεν δίδει εξηγήσεις σε κανέναν για τις αποφάσεις των διαιτητών, είτε αυτές ήταν 
σωστές είτε όχι. 
 
Πριν την έναρξη του αγώνα 
 

1. Ο παρατηρητής διαιτησίας οφείλει να ελέγξει την προσέλευση των διαιτητών 
και των λοιπών μελών της Γραμματείας στο κολυμβητήριο την καθορισμένη 
ώρα. Να ελέγξει την αθλητική τους περιβολή που είναι υποχρεωμένοι να 
φέρουν. Αν παρατηρήσει ότι κάτι από τα παραπάνω δεν συμβαίνουν, 
συντάσσει έκθεση που παραδίδει στην Ομοσπονδία και στον Σύνδεσμο των 
Διαιτητών. 

 
2. Ο Παρατηρητής Διαιτησίας οφείλει πριν την έναρξη του αγώνα, να συναντήσει 

τους διαιτητές είτε στα αποδυτήρια, είτε σε κάποιο σημείο του αγωνιστικού 
χώρου κατ’ ίδιαν και χωρίς την παρουσία τρίτων προσώπων. Στην συνάντηση 
αυτή θα τους τονίσει ότι θα πρέπει να συνεργαστούν άριστα μεταξύ τους, να 
έχουν ομοιόμορφα σφυρίγματα από την αρχή ως το τέλος του αγώνα. Να 
εφαρμόσουν τους διεθνείς κανονισμούς υδατοσφαίρισης χωρίς αυθαίρετες 
ερμηνείες. Να έχουν υπόψη τους τα αναφερόμενα στην Γενική και τις Ειδικές 
προκηρύξεις των πρωταθλημάτων της Ομοσπονδίας. Να συνεργαστούν με 
τον Αλυτάρχη και τον Παρατηρητή Διαιτησίας όταν κρίνουν ότι αυτό είναι 
σκόπιμο και απαραίτητο. Ο Παρατηρητής Διαιτησίας να επιστήσει την 
προσοχή τους στον πειθαρχικό έλεγχο, κυρίως στους πάγκους των δύο 
ομάδων, αλλά και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται μέσα στον 
αγωνιστικό χώρο π.χ. ιατρό του αγώνα, δημοσιογράφους κλπ., καθώς επίσης 
και των φιλάθλων των δύο ομάδων.  
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Κατά τη διάρκεια του αγώνα 
 

1. Η θέση του Παρατηρητή Διαιτησίας είναι δίπλα στην Γραμματεία του αγώνα. 
Απαγορεύεται ρητά η ενεργός συμμετοχή του στον αγώνα. Σε καμίαν 
περίπτωση δεν πρέπει να είναι όρθιος ή να βαδίζει πίσω από τον Διαιτητή. Οι 
διαιτητές δεν πρέπει να υφίστανται ψυχολογική πίεση από τις αντιδράσεις ή 
της υποδείξεις του Παρατηρητή, στο τι σφύριξαν λάθος ή τι πρέπει να 
σφυρίξουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

 
2. Ο Παρατηρητής Διαιτησίας θα πρέπει να κρατά σημειώσεις για ότι υποπίπτει 

στην αντίληψή του και αφορά τη σωστή εφαρμογή των κανονισμών διαιτησίας, 
τη συμπεριφορά των διαιτητών προς τους συντελεστές διεξαγωγής του αγώνα 
(προπονητές, αθλητές, Αλυτάρχη, φιλάθλους κλπ.). Ο Παρατηρητής 
Διαιτησίας οφείλει να συνδράμει τους διαιτητές, όταν αυτοί σε κάποια διακοπή 
δυσκολεύονται να αποφασίσουν. Θα πρέπει στην περίπτωση αυτή, να πάνε 
στον Παρατηρητή να συζητήσουν χωρίς την παρουσία άλλων αναρμόδιων 
προσώπων, προκειμένου να λάβουν υπόψη και την άποψη του, και στη 
συνέχεια να λάβουν τη σωστή απόφαση έστω και αν αυτή είναι  αντίθετη από 
την αρχική, προκειμένου να συνεχισθεί  ο αγώνας. Ο Παρατηρητής Διαιτησίας 
οφείλει στην περίπτωση αυτή να συνδράμει στο έργο των Διαιτητών. 

 
3. Ο Παρατηρητής Διαιτησίας κατά τη διάρκεια του αγώνα παρακολουθεί και το 

έργο της Γραμματείας καθώς και τις υποδείξεις των κριτών τερμάτων.  Με τη 
λήξη κάθε περιόδου πρέπει να αντιπαραβάλει τις σημειώσεις του με τις 
σημειώσεις του Γραμματέα στο Φύλλο Αγώνα, όσον αφορά τις προσωπικές 
ποινές των αθλητών, την επίτευξη των τερμάτων, τη λήψη των Τ/Ο κλπ.  Εάν 
διαπιστωθούν διαφορές, θα πρέπει να προβούν στις κατάλληλες διορθώσεις. 

 
4. Παρακολουθεί τέλος το έργο των δύο χρονομετρών καθώς και των κριτών 

τερμάτων εφ’ όσων υπάρχουν.  
 
Μετά τη λήξη του αγώνα 
 

1. Μετά τη λήξη του αγώνα και το κλείσιμο του Φύλλου Αγώνα, ο Παρατηρητής 
Διαιτησίας συναντά σε κάποιο χώρο τους διαιτητές χωρίς την παρουσία τρίτων 
προσώπων.  Τους αναφέρει τα σφάλματα που διέπραξαν  και τα οποία δεν 
επιδέχονται αμφισβήτηση.  Τους εξηγεί τι έπρεπε να πράξουν σύμφωνα με 
τους κανονισμούς.  Σε περίπτωση που οι διαιτητές έχουν κάποιες απορίες, ο 
Παρατηρητής οφείλει να δώσει επεξηγήσεις. 

 
2. Οι διαιτητές οφείλουν να ακούσουν με προσοχή τον Παρατηρητή Διαιτησίας 

και να αποφύγουν εύκολα να επικαλεσθούν δικαιολογίες άτοπες για τις 
αποφάσεις τους.  Η διαδικασία αυτή έχει εκπαιδευτικό νόημα, με την έννοια  
να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοιες αποφάσεις. 

 
3. Τέλος ο Παρατηρητής Διαιτησίας τους ανακοινώνει τη βαθμολογία τους 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Φύλλο αξιολόγησης.  Αντίγραφο του 
Φύλλου αξιολόγησης είναι υποχρεωμένος να παραδώσει σε σφραγισμένο 
στην Ομοσπονδία . Αν του ζητηθεί από την Ομοσπονδία να συντάξει έκθεση 
για συγκεκριμένα γεγονότα, εφόσον αυτά υπέπεσαν στην αντίληψη του, είναι 
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υποχρεωμένος να το πράξει μέσα σε 24 ώρες από την ειδοποίηση ή τη λήξη 
του αγώνα.  

 


