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Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ (ΚΟΕΚ) προκηρύσσει τις επίσημες 
διοργανώσεις του αθλήματος της Υδατοσφαίρισης για την περίοδο Νοεμβρίου 2017 – 
Οκτωβρίου 2018. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ  01 - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

Οι αγώνες Πρωταθλήματος, Κυπέλλου και Τουρνουά θα διεξαχθούν σύμφωνα με 
τους διεθνείς κανονισμούς υδατοσφαίρισης της FINA και της LEN, τον Εσωτερικό 
Κανονισμό της ΚΟΕΚ, αλλά και τις ιδιαιτερότητες των Κυπριακών Πρωταθλημάτων. 
 
Οι αγώνες Ανδρών και Νέων θα διεξάγονται σε τέσσερεις (4) περιόδους των οκτώ (8) 
λεπτών η καθεμία, οι αγώνες Παίδων και Γυναικών των έξι (6) λεπτών η καθεμία και 
οι αγώνες Μίνι Παίδων των πέντε (5) λεπτών η κάθε μία. 
 
Η χρονική διάρκεια των διακοπών μεταξύ των πιο πάνω τεσσάρων περιόδων 
κατανέμεται ως εξής: 
 
Χρονικό διάστημα πέντε (5) λεπτών μεταξύ πρώτου και δεύτερου ημιχρονίου (2η 
προς 3η περίοδο) και χρονικό διάστημα δύο (2) λεπτών μεταξύ των άλλων περιόδων 
(1η προς 2η και 3η προς 4η). 
 
Κάθε ασάφεια ή αμφιβολία λύνεται με απόφαση της «Κ.Ο.Ε.Κ.». Για τουρνουά και 
πρωταθλήματα μικρότερων ηλικιών θα εκδίδονται ειδικές προκηρύξεις.  

ΑΡΘΡΟ 02 - ΔΕΛΤΙΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ  

1. Μόνο αθλητές που έχουν έγκυρες ταυτότητες εγγραφής και ετήσιες ταυτότητες της 
ΚΟΕΚ καθώς και έγκυρο δελτίο υγείας ΑΣΥΑ συμμετέχουν σε οποιουσδήποτε 
από τους προκηρυγμένους με την παρούσα αγώνες. 

 
Οι Σύλλογοι υποχρεούνται να προσκομίζουν για έλεγχο τις ταυτότητες εγγραφής 
και τις ετήσιες ταυτότητες της ΚΟΕΚ (πρωτότυπα εκδιδόμενα από την ΚΟΕΚ), και 
τα δελτία υγείας ΑΣΥΑ των υδατοσφαιριστών, στον Αλυτάρχη του Αγώνα πριν 
από την έναρξη κάθε αγώνα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα της κάθε ομάδας θα γίνεται μόνο με τις ταυτότητες 
εγγραφής και τις ετήσιες ταυτότητες της ΚΟΕΚ, και τα δελτία υγείας ΑΣΥΑ. 
Βεβαιώσεις ιατρών ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν αναπληρώνουν την έλλειψη 
δελτίου υγείας ΑΣΥΑ ή τις ταυτότητες εγγραφής και τις ετήσιες ταυτότητες της 
ΚΟΕΚ και δεν γίνεται δεκτή η αντίστοιχη αναγραφή της συμμετοχής αθλητή τον 
οποίο ο Αλυτάρχης υποχρεούται να αποκλείσει από τον αγώνα, τη δε απόφαση 
του αυτή πρέπει να την καταχωρήσει στο Φύλλο Αγώνος. 
 

2. Όλες οι ομάδες πού συμμετέχουν στην κατηγορία των Ανδρών, για το 
πρωτάθλημα 2017-2018, υποχρεούνται να έχουν στην σύνθεση  τους  τρείς (3) 
αθλητές γεννηθέντες το  2000 και μικρότερους και έναν αθλητή γεννηθέντα το 
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2002 και μικρότερο, τους οποίους δεν είναι αναγκαίο να δηλώσουν στην λίστα 
συμμετοχής στην κατηγορία Ανδρών. 
 

3. Όλες οι ομάδες Ανδρών που συμμετέχουν στo Παγκύπριο πρωτάθλημα 2017-
2018, υποχρεούνται να στείλουν στην ΚΟΕΚ  λίστα μέχρι και 22 παικτών για τους 
γεννηθέντες το 1999 και μεγαλύτερους, που θα χρησιμοποιήσουν στους αγώνες. 
Η τελευταία ημέρα παράδοσης της λίστας, ορίζεται 10 ημέρες πριν την ορισθείσα 
ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος.  

 
Παίκτης που δεν περιλαμβάνεται ονομαστικά στη λίστα ως αναφέρεται πιο πάνω,  
ΔΕΝ έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα. 
 
Οι ομάδες έχουν δικαίωμα να ανανεώσουν και να μεταβάλουν την λίστα μετά την 
λήξη του πρώτου γύρου, αποστέλλοντας νέα λίστα στην ΚΟΕΚ τουλάχιστον πέντε 
ημέρες πριν την έναρξη του δευτέρου γύρου. 

       
Καμία αλλαγή στην λίστα ΔΕΝ επιτρέπεται κατά την διάρκεια του πρώτου  ή 
δεύτερου γύρου. 

       
Στην περίπτωση που μία ομάδα δεν στείλει έως την προκαθορισμένη ημερομηνία 
την νέα λίστα για τον δεύτερο γύρο, αυτόματα θεωρείται από την ΚΟΕΚ ότι ισχύει 
η  λίστα του πρώτου γύρου. 

  
4. Στην περίπτωση που για την τέλεση αγώνα τα έγκυρα δελτία υγείας ή ταυτότητες 

των υδατοσφαιριστών για οποιαδήποτε από τις διαγωνιζόμενες ομάδες δεν είναι 
τουλάχιστον επτά (7), η ομάδα αυτή μηδενίζεται στον συγκεκριμένο αγώνα και 
αφαιρούνται απ’ αυτήν δύο (2) βαθμοί. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Οι ετήσιες ταυτότητες της ΚΟΕΚ και τα δελτία υγείας ΑΣΥΑ που έχουν λήξει 
θεωρούνται άκυρα. Επίσης οι φωτογραφίες των αθλητών πρέπει να είναι 
πρόσφατες στο υπό θεώρηση δελτίο υγείας. 

ΑΡΘΡΟ 03  - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι δηλώσεις συμμετοχής στα πρωταθλήματα, κύπελλα και άλλες διοργανώσεις 
πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στην ΚΟΕΚ. 
 
Οι δηλώσεις αυτές θεωρούνται ότι αποτελούν συμβάσεις προσχωρήσεως 
προς την παρούσα Γενική Προκήρυξη εκ μέρους του δηλούντος Σωματείου. Αυτό 
σημαίνει ότι με την προαναφερθείσα προσχώρηση, τα σωματεία αποδέχονται 
πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους προτεινόμενους όρους και προϋποθέσεις για τη 
συμμετοχή τους, αλλά και το περιεχόμενο των εν συνεχεία εκδιδομένων Ειδικών 
Προκηρύξεων κάθε Πρωταθλήματος ή άλλης διοργάνωσης, που αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Γενικής) Προκήρυξης. 
 
Η αναγραφή των αθλητών στο Φ.Α. θα γίνεται με κατάσταση (λίστα) σε ειδικό έντυπο 
των διαγωνιζομένων σωματείων στο οποίο θα αναφέρονται το όνομα, η ηλικία και ο 
αριθμός συμμετοχής του κάθε αθλητή.  Το έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον 
Έφορο και τον Αρχηγό της ομάδας οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για όσα 
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αναγράφονται στην υποβαλλόμενη κατάσταση αθλητών, προπονητών και 
παραγόντων. Οι φωτογραφίες των αθλητών και αθλητριών πρέπει να είναι 
πρόσφατες.  
 
Ο Αλυτάρχης πριν την έναρξη του αγώνα είναι υπεύθυνος να ελέγχει εάν ο αριθμός 
των αθλητών ή αθλητριών που δηλώνονται στο Φ.Α. είναι ίδιος με τον αναγραφόμενο 
στην παραπάνω κατάσταση, καθώς επίσης και την ακρίβεια των λοιπών στοιχείων. 

ΑΡΘΡΟ  04 - ΑΡΧΟΝΤΕΣ  ΑΓΩΝΩΝ  

Οι Αλυτάρχες, οι Διαιτητές, οι Παρατηρητές Διαιτησίας, οι Κριτές, και τα μέλη της 
Γραμματείας των αγώνων ορίζονται από το Προεδρείο της ΚΟΕΚ και τον Έφορο της 
υδατοσφαίρισης.  
 
Σε περίπτωση μη προσέλευσης του ορισθέντα Αλυτάρχη και εφόσον δεν υπάρχει στο 
κολυμβητήριο κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΟΕΚ του οποίου η ομάδα δεν 
συμμετέχει στον εν λόγω αγώνα, τότε αναλαμβάνει καθήκοντα Αλυτάρχη ο 
αρχαιότερος από τους διαιτητές που έχουν ορισθεί να διευθύνουν τον αγώνα. 
 
Καμία ένσταση ή προσφυγή δεν επιτρέπεται κατά των αποφάσεων για τον ορισμό 
γενικά των Αρχόντων των Αγώνων. 

ΑΡΘΡΟ  05 –  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ , ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

Α. Ενστάσεις κακής εφαρμογής των Διεθνών Κανονισμών και της παρούσας 
προκήρυξης πρέπει να υποβάλλονται γραπτά προς τον Αλυτάρχη του αγώνα και 
να είναι υπογεγραμμένες από τον αρμόδιο έφορο ή άλλο πρόσωπο γραπτά 
εξουσιοδοτημένο από το Δ.Σ. του ενιστάμενου συλλόγους. Σε περίπτωση 
τιμωρίας του Εφόρου, την ένσταση υποβάλει ο προπονητής ή ο βοηθός του.  
 
Ενστάσεις που αφορούν αντικανονική συμμετοχή παικτών, ακαταλληλότητα 
χώρου διεξαγωγής, τερμάτων κλπ., πρέπει να υποβάλλονται πριν τον αγώνα, αν 
όμως αφορούν γεγονότα που συνέβησαν μετά την έναρξη του αγώνα ή κατά τη 
διάρκεια αυτού, υποβάλλονται μέσα σε είκοσι λεπτά (20’) το αργότερο από τη 
λήξη του αγώνα. 

 
Όταν ένα Σωματείο προτίθεται να υποβάλει ένσταση, σύμφωνα με τα πιο πάνω, 
ο εκπρόσωπος του Σωματείου πρέπει να αναφέρει το γεγονός αυτό στον 
Αλυτάρχη του αγώνα υποβάλλοντας ταυτόχρονα σύντομο σημείωμα αμέσως 
μετά τη λήξη του αγώνα και πριν κλείσει το Φύλλο Αγώνα. Στη συνέχεια 
προκειμένου να καθαρογραφεί η ένσταση και μέχρι να παραδοθεί στην 
Ομοσπονδία παρέχεται χρονικό περιθώριο μέχρι 48 ωρών αφότου κατέστη 
σαφής η εκδήλωση της σχετικής πρόθεσης για την άσκηση του νόμιμου 
δικαιώματος εκ μέρους του Σωματείου (υποβολής ένστασης).  Στις ενστάσεις 
πρέπει να αναφέρονται με λεπτομέρεια όλα τα στοιχεία που την αφορούν 
(ύβρεις, κακή διαιτησία κ.λπ.).  Αφού η ένσταση παραδοθεί στην Ομοσπονδία, θα 
πρέπει να κοινοποιηθεί άμεσα σε όλα τα  ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή την 
αντίπαλη ομάδα, τον Αλυτάρχη και τους Διαιτητές του αγώνα. 
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Β.  Οι ενστάσεις που αφορούν κακή εφαρμογή Κανονισμών από τον Διαιτητή, τους 
κριτές τερμάτων και Μέλη της Γραμματείας παραπέμπονται από το Προεδρείο 
για εκδίκαση, στην Επιτροπή Εκδικάσεως Ενστάσεων, που αποτελείται από 2 
μέλη του Προεδρείου και 1 εκπρόσωπο των διαιτητών, αποκλειόμενων των 
εμπλεκόμενων διαιτητών. 

 
Σε τυχόν τέτοια ένσταση, γίνεται σημείωση από τον Αλυτάρχη στο Φ.Α. και 
υποβάλλεται υποχρεωτικά έκθεση από τον ίδιο, από τους Διαιτητές και κατά 
περίπτωση από τους Γραμματείς, Χρονομέτρες, προς το Προεδρείο της ΚΟΕΚ 
εντός 48 ωρών. 

 
Γ.  Για την άσκηση Πειθαρχικού Ελέγχου (επιβολή ποινών) στους παίκτες και στα 

φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τις ομάδες των 
Σωματείων, στα Πρωταθλήματα, Κύπελλο αλλά και σε φιλικούς αγώνες, αρμόδιο 
όργανο είναι αυτό που ορίζεται και προβλέπεται σύμφωνα με το Καταστατικό, ή / 
και την παρούσα Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης της ΚΟΕΚ.  

 
Σε περιπτώσεις σοβαρών πειθαρχικών παραπτωμάτων από άτομα που φέρουν 
πέραν της μίας αθλητικής ιδιότητας (παράγοντας, προπονητής, αθλητής), η 
Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΕΚ δύναται να επιβάλει ποινή αποκλεισμού για όλες 
τις άλλες αθλητικές ιδιότητες τους και ανεξαρτήτως κατηγορίας πρωταθλήματος ή 
άλλης διοργάνωσης . 

 
 Ποινές που επιβάλλονται για πειθαρχικά παραπτώματα και που εκκρεμούν στη 

λήξη της αγωνιστικής περιόδου ή των πρωταθλημάτων ή των κυπέλλων 
μεταφέρονται στην αμέσως επόμενη διοργάνωση της Ομοσπονδίας που θα 
συμμετάσχει ο τιμωρηθείς.  

 
Δ.  Η ευθύνη της αθλητικής Δικαιοσύνης για το άθλημα της υδατοσφαίρισης υπάγεται 

στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΕΚ για τις 
ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις. 

 
1. Αποφασίζει για τις ενστάσεις κατά του κύρους αγώνα με εξαίρεση τις 

ενστάσεις κακής διαιτησίας. 
 

2. Αποφασίζει και επιβάλει πειθαρχικές κυρώσεις κατά προσώπων που 
συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με τις ομάδες. 

 
3. Αποφασίζει για οποιαδήποτε καταγγελία περιέλθει σ’ αυτήν εναντίον ομάδας ή 

φυσικού προσώπου που συνδέεται με αυτή, είτε αυτή αναφέρεται στο κύρος 
αγώνα είτε στον Πειθαρχικό Έλεγχο αυτών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε 
φορά κανονισμούς. 

 
Επίσης αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα που ανατίθεται σ’ αυτήν από τις 
κείμενες διατάξεις. 

 
4. Σε πρώτο βαθμό τα πάσης φύσεως θέματα εκδικάζει η Δικαστική επιτροπή της 

ΚΟΕΚ και σε δεύτερο βαθμό η ΑΔΕΑ. 
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5. Προσφυγή κατά των Πρωτοβάθμιων αποφάσεων επιτρέπεται μόνο για τις 
παρακάτω περιπτώσεις: 

 
α)    Όταν προσβάλλεται το κύρος του αγώνα. 

β)  Όταν τιμωρείται η έδρα ομάδας με ποινή αποκλεισμού πάνω από δύο (2) 
αγωνιστικές ημέρες. 

γ)  Όταν τιμωρείται αθλητής πάνω από δύο (2) αγωνιστικές.  

δ)  Όταν τιμωρείται ομάδα, αθλητής ή προπονητής γιατί έχουν υποπέσει στο 
παράπτωμα του Ντόπινγκ. 

ε)  Όταν τιμωρούνται Μέλη του Δ.Σ. ομάδων, προπονητές και λοιπά 
πρόσωπα που συνδέονται με ομάδες για αποκλεισμό μεγαλύτερο του 
ενός μηνός. 

 
6. Οι αποφάσεις της δικαστικής επιτροπής της ΚΟΕΚ και της ΑΔΕΑ είναι 

οριστικές και αμέσως εκτελεστέες και δεν προσβάλλονται στα Διοικητικά ή 
Πολιτικά Δικαστήρια. 
 

7. Η άσκηση προσφυγής στην ΑΔΕΑ δεν αναστέλλει την εκτέλεση της 
Πρωτοβάθμιας απόφασης. 

 
Ε.  Η Δικαστική Επιτροπή επιβάλλει για τα αδικήματα που παραπέμπονται σ’ αυτή 

για εκδίκαση, ποινές που περιλαμβάνονται στους Πειθαρχικούς Κανονισμούς της 
ΚΟΕΚ, εκτός σε εκείνες τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν προνοείται ποινή 
στους Πειθαρχικούς ή στους Γενικούς Κανονισμούς, ή στην Ετήσια προκήρυξη 
Αγώνων, ή στο Καταστατικό της ΚΟΕΚ οπότε η Δικαστική Επιτροπή έχει το 
δικαίωμα να αναφερθεί στους Πειθαρχικούς κανονισμούς της LEN και της FINA, 
ή ακόμα να επιβάλει την κατά την κρίση της αρμόζουσα ποινή.  

 
ΣΤ.  Για να γίνονται αποδεκτές οι ενστάσεις, πρέπει να παραδίδονται εγγράφως με 

την καταβολή παραβόλου €50.00, το οποίο σε περίπτωση απόρριψης της 
ένστασης καταπίπτει υπέρ της ΚΟΕΚ διαφορετικά και σε περίπτωση 
ευδοκίμησης της ένστασης επιστρέφεται στο δικαιωθέν σωματείο. 

 
Στη περίπτωση που παρέλθει ο χρόνος των 20 λεπτών ή δεν συνοδεύεται η 
ένσταση από το χρηματικό παράβολο των €50.00 αυτή δεν γίνεται δεκτή από τον 
Αλυτάρχη, ο οποίος και δεν είναι υποχρεωμένος να την παραλάβει. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ  06 - ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ   

Α.   Παγκύπριο Πρωτάθλημα ανοικτής κατηγορίας 
 
Β.  Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων (2000 και μετά) ετών 18 και νεώτερων 
 
Γ.  Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων (2003 και μετά) ετών 15 και νεώτερων 
 
Δ.       Παγκύπριο Πρωτάθλημα Μίνι Παίδων (2005 και μετά) ετών 13 και νεώτερων 
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Ε.  Παγκύπριο Κύπελλο ανοικτής κατηγορίας 
 
Ε.  Παγκύπριο Κύπελλο κατηγορίας Νέων 
 
ΣΤ.  Παγκύπριο Κύπελλο κατηγορίας Παίδων 
 
Ζ.  Φιλικά Τουρνουά. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τρόπος διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων, Κυπέλλων και Φιλικών 
Τουρνουά, καθώς και τα δικαιούμενα συμμετοχής σε κάθε πρωτάθλημα σωματεία 
καθορίζονται στην ειδική Προκήρυξη που θα εκδίδεται για την κάθε περίπτωση.  

ΑΡΘΡΟ  07 –  ΕΔΡΕΣ , ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ,  ΩΡΑΡΙΑ,  ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗ  
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  ΑΓΩΝΩΝ  

Α.  Για τη διεξαγωγή των Πρωταθλημάτων καθώς και των άλλων διοργανώσεων 
Υδατοσφαίρισης που τελούνται από την ΚΟΕΚ, η Ομοσπονδία επιμελείται τον 
έγκαιρο καθορισμό του αγωνιστικού προγράμματος, των εδρών των 
διαγωνιζομένων σωματείων, των ημερομηνιών και των ωραρίων των αγώνων. 

 
Β.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΚ μπορεί να τροποποιήσει το αγωνιστικό 

πρόγραμμα του Πρωταθλήματος γνωστοποιώντας έγκαιρα την απόφαση αυτή 
στα σωματεία τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής του αμέσως 
επόμενου αγώνα. 

 
Επίσης με τον ίδιο τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΚ μπορεί να 
τροποποιήσει το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος ή / και το ωράριο αγώνων των 
Πρωταθλημάτων, σε περίπτωση που έχει συμφωνήσει με τηλεοπτικό σταθμό για 
την απ’ ευθείας μετάδοση αγώνα ή αγώνων, με σκοπό τη διάδοση και προβολή 
του αθλήματος. 

ΑΡΘΡΟ  08 - ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΩΝ , ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ  

Α1. ΚΥΡΙΟ   ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ –  ΕΔΡΑ  

Κάθε Σύλλογος 10 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. 
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Α2.ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ  ΕΔΡΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ –  ΤΕΛΕΣΗ ΑΓΩΝΩΝ  

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου σωματεία τιμωρούνται με αποκλεισμό της έδρας 
τους, οι αγώνες 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 εξαιρετική περίπτωση αποκλεισμού της έδρας σωματείου, για όσο χρονικό 

διάστημα διαρκεί η ποινή, ο αποκλεισμός θα ισχύει για όλες τις ομάδες του 
σωματείου που αγωνίζονται εκεί.  

 
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. 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. 
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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. 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. 

 
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. 

  
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. 

 
7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου θα υπάρχει έλλειψη διαιτητών, η Κ.Ο.Ε.Κ. έχει 

το δικαίωμα να διεξάγει τους αγώνες ορίζοντας (1) διαιτητή, (1) χρονομέτρη και 
ένα (1) γραμματέα.  

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. 
 
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 
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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 

συμπεριφορές που μεταδίδονται στη συνέχεια στην εξέδρα με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. 
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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 ονοματεπώνυμού 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. 

13. Ένσταση σωματείου για αντικανονική συμμετοχή αθλητή, ακαταλληλότητας 

του χώρου διεξαγωγής του αγώνα υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τον αγώνα 
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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 

Γραμματείας για να παρακολουθούν τη σωστή χρήση και λειτουργία των 

απλών χρονομέτρων χειρός. 
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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 2017-2018 οι αγώνες επιτρέπεται να 
διεξαχθούν χωρίς κριτές τερμάτων, με ένα γραμματέα και με ένα χρονομέτρη. 

 
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. 
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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. 
 
Για την διεξαγωγή των αγώνων δεν είναι απαραίτητη η παρουσία Παρατηρητή.  
 
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.  

 
Κατά τη διάρκεια του αγώνα 
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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 
υποχρεωμένος να το πράξει μέσα σε 24 ώρες από την ειδοποίηση ή τη λήξη 
του αγώνα.  
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ΑΡΘΡΟ  10 - ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ  

α)  Δεκαπέντε (15) λεπτά τουλάχιστον πριν και μετά τον αγώνα, δεν επιτρέπεται 
να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, παρά μόνον τα παρακάτω πρόσωπα: 

 
▪ Ο Αλυτάρχης  
▪ Ο έφορος υδατοσφαίρισης της Ομοσπονδίας σαν παρατηρητής. 
▪ Οι ορισθέντες υπεύθυνοι της γραμματείας, διαιτησίας. 
▪ Οι εγγεγραμμένοι στα Φύλλα Αγώνα αθλητές.  
▪ Οι υπεύθυνοι συνοδοί και τα φυσικά πρόσωπα τα συνδεόμενα με τα 

διαγωνιζόμενα σωματεία και είναι εξουσιοδοτημένα από αυτά. 
 
β)  Οι φωτογράφοι, οι κινηματογραφικοί ή οι τηλεοπτικοί εικονολήπτες οι οποίοι 

πρέπει να τεθούν κάτω από τις οδηγίες του Αλυτάρχη του Αγώνα. 
 
γ)  Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα οι Διαιτητές μπορούν να προβούν στον 

έλεγχο των δελτίων των αθλητών. Πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχουν τη 
σύνταξη του Φ. Α., τα μαγιό που φέρουν οι αθλητές, τα νύχια και το λάδωμα 
στο σώμα τους. 

 
δ)    Σε όλους τους αγώνες, όλων των πρωταθλημάτων υδατοσφαίρισης, όλοι οι 

παράγοντες στους πάγκους των ομάδων (Έφορος, Προπονητής και Βοηθός 
προπονητής) υποχρεούνται να φέρουν ενδυμασία του ομίλου τους, με το σήμα 
ή το λογότυπο της ομάδας. Αν κάποιος δεν τηρεί τα πιο πάνω, δεν θα 
επιτρέπεται η παραμονή του στον πάγκο. 

 
ε)    Περίπου πέντε (5) λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα οι ομάδες θα πρέπει να 

είναι ευθυγραμμισμένες κατά μήκος της πισίνας από τη μια πλευρά με τους 
διαιτητές στη μέση για την παρουσίαση των ομάδων και των διαιτητών.  Σε 
περίπτωση που δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, η παρουσίαση θα 
γίνεται μέσα από το νερό.  Η παρουσίαση των ομάδων πριν τον αγώνα είναι 
υποχρεωτική. 

 
στ)  Στη διάρκεια των συναντήσεων των Πρωταθλημάτων, δικαιούνται να 

παραμένουν στους πάγκους συνολικά εννέα (9) άτομα από κάθε 
διαγωνιζόμενο σωματείο. 
1. Μέχρι έξι (6) αναπληρωματικοί αθλητές. 
2. Ο σωματειακός προπονητής και ο βοηθός προπονητής. 
3. Ο Έφορος ή ο αναπληρωτής του στα καθήκοντα του Εφόρου της ομάδας. 
 

ζ) Κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν επιτρέπεται σε κανένα να περάσει προς την 
πλευρά της πισίνας που βρίσκεται η γραμματεία των αγώνων ή γενικά να 
πλησιάσει σε αυτήν.  

 
η) Στον ίδιο χώρο παραπλήσια της γραμματείας του αγώνα θα παρευρίσκεται και 

ο ιατρός του αγώνα, ο οποίος θα είναι στη διάθεση του Αλυτάρχη και των 
διαιτητών.  Ο ιατρός θα πρέπει να φέρει μαζί του την ιατρική του ταυτότητα την 
οποία πρέπει να επιδείξει αν του ζητηθεί στα προαναφερθέντα πρόσωπα. 

 
θ)  Εφεξής απαγορεύεται η παραμονή στον αγωνιστικό χώρο των 

κολυμβητηρίων, στον περιβάλλοντα χώρο της δεξαμενής και στα αποδυτήρια 
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σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν έχει σχέση με την τέλεση και διεξαγωγή 
του αγώνα.  Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να διαμορφώσουν 
ειδικό χώρο απ’ όπου θα γίνεται η παρακολούθηση του αγώνα για τα μέλη του 
Δ.Σ. και των Επιτροπών της ΚΟΕΚ, τα μέλη των Δ.Σ. των διαγωνιζομένων 
σωματείων, τους μη ορισθέντες Διαιτητές και τα μη ορισθέντα μέλη των 
Γραμματειών και τους δημοσιογράφους που καλύπτουν τον αγώνα. 

 
ι)  Οι αθλητές των ομάδων οφείλουν 10 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα να 

φορέσουν τα σκουφάκια τους.  Άλλως θα αναγράφονται από τον Αλυτάρχη 
στο Φύλλο Αγώνα για την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων. 

 
κ) Ο αγώνας θεωρείται ότι έχει λήξει μετά το κλείσιμο του Φ.Α., εφόσον έχει 

υπογραφεί από τον Αλυτάρχη, τους Διαιτητές και τους Αρχηγούς των ομάδων. 
Κάθε γεγονός που λαμβάνει χώρα μετά την λήξη του (επεισόδια κάθε 
μορφής), αν δεν έχει κλείσει το Φ.Α. θεωρείται ότι έλαβε χώρα στην κανονική 
διάρκεια του διεξαχθέντα αγώνα, εντός του κυρίως αγωνιστικού χώρου, αλλά 
και του περιβάλλοντος χώρου.  Εάν τα πιο πάνω γεγονότα λάβουν μέρος μετά 
το κλείσιμο του Φ.Α. απαιτείται υποχρεωτικά η υποβολή έκθεσης από τον 
αλυτάρχη και τους διαιτητές, εντός 24 ωρών, η οποία θα κοινοποιείται σε όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη.  

 
Σε περίπτωση κινδύνου γενικής σύρραξης το κλείσιμο του φύλλου αγώνα 
μπορεί να παρατείνεται και η παράταση αυτή σημειώνεται και υπογράφεται 
υποχρεωτικά από τους διαιτητές και τον αλυτάρχη, οι οποίοι οφείλουν ν' 
αναγράφουν την ακριβή ώρα του τελικού κλεισίματος του φύλλου αγώνα. 

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. 
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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 
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 
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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 
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.  

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 
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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)  Όλες οι ομάδες πού συμμετέχουν στην κατηγορία των Ανδρών, για το 
πρωτάθλημα 2017-2018, υποχρεούνται να έχουν στην σύνθεση  τους  τρείς 
(3) αθλητές γεννηθέντες το 2000 και μικρότερους και έναν αθλητή γεννηθέντα 
το 2002 και μικρότερο. 

 
Αν η ομάδα συμμετέχει στον αγώνα με λιγότερο από 13 παίκτες, έχει δικαίωμα 
 να αφαιρεί από τις τέσσερις θέσεις των μικρότερων παικτών, τον αντίστοιχο 
αριθμό των θέσεων, όπως αυτή επιθυμεί. 

     
Στις τέσσερις αυτές θέσεις μπορούν να συμπεριλαμβάνονται και οι δύο (2) 
τερματοφύλακες. 

     
Καμία ομάδα δεν έχει δικαίωμα , στην ονομαστική κατάσταση της ομάδας που 
παραδίδει στην γραμματεία πριν την έναρξη του αγώνα, να συμπεριλάβει 
πάνω από εννέα (9) παίκτες γεννηθέντες το 1999 και μεγαλύτερους. 

        
Αν μία ομάδα καταθέσει ονομαστική κατάσταση με περισσότερους των εννέα 
(9) παικτών, γεννηθέντες το 1999 και μεγαλύτερους, καλείται άμεσα ο έφορος 
της ομάδας ή αν δεν παρίσταται ο έφορος, ο αρχηγός της ομάδας, να 
αφαιρέσει τον ανάλογο αριθμό παικτών, έτσι ώστε η ομάδα να έχει το μέγιστο 
αριθμό εννέα (9) . 

 
Αν δεν γίνει αυτό από τους παράγοντες της ομάδας, η ομάδα χάνει τον αγώνα 
με 5 - 0 και της αφαιρείται και ένας βαθμός. 

 
γ)  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. 

 
δ)  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 
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Αλυτάρχης παρακρατεί το δελτίο της αθλητικής του ιδιότητας και υγείας, τα 
οποία παραδίδει μέσα σε 24 ώρες στην ΚΟΕΚ μαζί με το Φ.Α..  

ε)  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. 

 
στ) 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 
ωρών από την διεξαγωγή του, με έγγραφο που αποστέλλεται στην «Κ.Ο.Ε.Κ», 
προς υποστήριξη αυτής. 

 
ζ)   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.  
 
Διευκρινίζεται ότι στην κατηγορία Ανδρών η ομάδα θα παρουσιαστεί με ένα 
παίκτη λιγότερο, ανάλογα στην κατηγορία του παίκτη που διέπραξε το 
αδίκημα. (Από τους1999 και μεγαλύτερους ή από τους 2000 και μικρότερους ή 
από τον 2002 και μικρότερο.)    
 
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.. 
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η)  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.  
 

θ)  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.  

 
Όλα τα παραπάνω αναφέρονται υποχρεωτικά στο Φύλλο Αγώνα. 
 

ι) Η σειρά διανομής των Φύλλων Αγώνων έχει ως εξής: 
 
ΛΕΥΚΟ στη διοργανώτρια ΚΟΕΚ  
ΡΟΖ  στη νικήτρια ομάδα (και σε ισοπαλία στη φιλοξενούμενη) 
ΜΠΛΕ    στον Αλυτάρχη 
ΚΙΤΡΙΝΟ  στην ηττημένη ομάδα (και σε ισοπαλία στη γηπεδούχο) 

ΑΡΘΡΟ  13 - ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , ΠΟΙΝΕΣ  

Σύμφωνα με τους Γενικούς Οργανωτικούς Κανόνες αναφορικά με τη παροχή μέτρων 
ασφάλειας για την υδατοσφαίριση, θα πρέπει οι διοργανωτές σύλλογοι και τα 
γηπεδούχα σωματεία να συμμορφώνονται με τα παρακάτω: 
 
1. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη συνάντηση 

τα σωματεία πρέπει να πληροφορήσουν εγγράφως το Αστυνομικό τμήμα της 
περιοχής του κολυμβητηρίου που χρησιμοποιούν σαν έδρα τους και να τους 
γνωστοποιούν την ημερομηνία, τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής της συνάντησης 
ώστε να εξασφαλίσουν Αστυνομική κάλυψη του αγώνα. 

 
2. Εφόσον έχει ειδοποιηθεί η Αστυνομία εγγράφως και δεν προσέλθει δύναμη αυτής, 

τότε το σωματείο ειδοποιεί και πάλι έως και την τελευταία στιγμή το Αστυνομικό 
τμήμα της περιοχής ώστε να προσέλθει το συντομότερο δυνατόν ικανή 
Αστυνομική Δύναμη για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. 
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3. Ο Αλυτάρχης μπορεί να καθυστερήσει για κάποιο σοβαρό λόγο την έναρξη του 

αγώνα το πολύ μέχρι σαράντα πέντε (45) λεπτά από την προβλεπόμενη ώρα 
έναρξης του.  Τότε με τη σύμφωνη γνώμη και των διαιτητών αρχίζει ο αγώνας. 
Εάν δεν συμφωνούν, ο Αλυτάρχης κλείνει το Φ.Α. χωρίς να διεξαχθεί η 
συνάντηση και αναφέρει τόσο αυτός όσο και οι διαιτητές σε Έκθεσή τους τα αίτια 
της μη διεξαγωγής. 

ΑΡΘΡΟ  14 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ  

1. Αγώνας που διακόπηκε, συνέπεια της ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου, 
ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας (π.χ. διακοπής ηλεκτροφωτισμού, τραυματισμού 
διαιτητή κλπ) επαναλαμβάνεται από το χρονικό σημείο που συντελέστηκε η 
διακοπή, διατηρουμένων όλων των στοιχείων που αναγράφονται στο Φ.Α. (π.χ. 
σκορ, φάουλ, τάιμ άουτ, αποβολές αθλητών μη επιτρεπόμενης της αναπλήρωσης 
τους κλπ). 

 
Ο αγώνας αυτός θα πρέπει να επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, στην ίδια ώρα 
και στο ίδιο κολυμβητήριο. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, η ημέρα διεξαγωγής του 
ορίζεται από το αρμόδιο όργανο της ΚΟΕΚ το ταχύτερο δυνατόν. 

 
2. Αν ο αγώνας διακοπεί συνέπεια επεισοδίων που δημιουργήθηκαν  αποδεδειγμένα  

από  αθλητές, παράγοντες  ή οπαδούς  του  ενός  ή  και  των  δύο  σωματείων, το  
κύρος  του εξαρτάται από την απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής 

 
3. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου αρ.2, ο διαιτητής υποχρεούται:  
  

α) να αναγράψει στο Φ.Α. την υπαίτια της διακοπής ομάδα, με σαφήνεια. 

β) να κατακυρώσει τον αγώνα υπέρ της αντίπαλης ομάδας με το αποτέλεσμα της 
στιγμής της διακοπής, αν αυτό ήταν υπέρ της ομάδας στην οποία 
κατακυρώνεται ο αγώνας ή να κατακυρώσει τον αγώνα με σκορ 5-0 υπέρ της 
αντίπαλης ομάδας, εφόσον το αποτέλεσμα ήταν υπέρ της υπαίτιας για τη 
διακοπή ομάδας, η οποία και μηδενίζεται. 

 
Επιπρόσθετα όταν ο αγώνας είναι για το Παγκύπριο Κύπελλο, στην υπαίτια 
ομάδα επιβάλλεται αποκλεισμός από οποιαδήποτε οφέλη υλικά ή ηθικά που 
τυχόν θα κέρδιζε από την συμμετοχή της σ’ αυτό αν δεν μηδενιζόταν.  

 
4. Στην περίπτωση ισοβαθμίας της ομάδας, υπέρ της οποίας κατακυρώθηκε αγώνας 

με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3β του άρθρου αυτού, το 
αποτέλεσμα του διακοπέντος αγώνα δεν θα υπολογίζεται, αλλά θα διεξάγεται, με 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΚΟΕΚ αγώνας ή αγώνες κατάταξης με την ή 
με τις ομάδες που ισοβάθμησαν μαζί της, εξαιρούμενης της περίπτωσης κατά την 
οποία ισοβαθμούν οι ομάδες του διακοπέντος ή μη τελεσθέντος αγώνα. 

 
5. Αν υπαίτιες της διακοπής θεωρηθούν και οι δύο ομάδες, μηδενίζονται και οι δύο 

και ο αγώνας δεν κατακυρώνεται υπέρ της μιας ή της άλλης (ομάδας). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

ΑΡΘΡΟ 15 - ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ 

α)  Η ΚΟΕΚ είναι υποχρεωμένη να επιμελείται για την παρουσία γιατρού προς 
κάλυψη πιθανού ατυχήματος ή τραυματισμού αγωνιζομένων.  

 
β)  Σε περίπτωση μη παρουσίας του γιατρού ο Αλυτάρχης δεν μπορεί να 

επιτρέψει την έναρξη του αγώνα παρά μόνο όταν παρουσιασθεί ο 
αναμενόμενος γιατρός, εντός το πολύ σαράντα πέντε (45) λεπτών.  Μετά την 
εκπνοή των 45 λεπτών και εφόσον δεν παρουσιασθεί τελικά ο γιατρός ο 
Αλυτάρχης δεν επιτρέπει την έναρξη και τη διεξαγωγή του αγώνα, και το 
γεγονός καταγράφεται υποχρεωτικά στο φύλλο αγώνα.  
 
Η περίπτωση αυτή συνεπάγεται την επανάληψη του αγώνα και η δαπάνη για 
τη μετακίνηση του φιλοξενούμενου σωματείου, καθώς επίσης και των εξόδων 
διεξαγωγής του αγώνα (αμοιβές αρχόντων αγώνων και υπερωρίες υπαλλήλων 
κολυμβητηρίων), θα βαρύνει αποκλειστικά την ΚΟΕΚ. 

 
γ)       Στον ίδιο χώρο παραπλήσια της γραμματείας του αγώνα θα βρίσκεται και ο 

γιατρός του αγώνα, αν δεν υπάρχει ιατρείο και θα είναι στη διάθεση του 
Αλυτάρχη και των διαιτητών. 

ΑΡΘΡΟ  16 - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ  

Α. ΣΚΟΥΦΙΑ 

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 
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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 
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 .  
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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 , ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 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 (μέχρι πέντε) που θα δηλώνει σαν προπονητές  και βοηθούς 
προπονητές στους αγώνες, καθώς επίσης και τους εφόρους (μέχρι τέσσερεις) 
που θα εκτελούν χρέη εφόρου στους αγώνες. 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 ή 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.  
 

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 
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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 
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 
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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 την επιβολή  χρηματικής 
ποινής ύψους 300,00 ΕΥΡΩ το οποίο θα καταβάλλεται στην Κ.Ο.Ε.Κ..  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Αγωνιστικός χώρος θεωρείται η δεξαμενή (πίστα), οι κερκίδες, τα αποδυτήρια και οι 
υπόλοιποι χώροι που περιλαμβάνονται στο κολυμβητήριο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 

ΑΡΘΡΟ 17 - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ  

Α.  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ , ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  

1. Όπου υπάρχει βαθμολογία, σ’ αυτήν θα ακολουθείται το εξής σύστημα σε όλες τις 
κατηγορίες: 
 

▪ Νίκη  - τρείς (3) βαθμοί  
▪ Ισοπαλία - ένας (1) βαθμός 
▪ Ήττα  - μηδέν (0) βαθμός  

 
2. Α. Σε περίπτωση κατά την οποία μία ομάδα υπαίτια, δεν προσέλθει σε ορισθέντα 

αγώνα ή αποχωρίσει κατά τη διάρκεια ενός αγώνα Πρωταθλήματος ή / και 
Τουρνουά οποιασδήποτε κατηγορίας, κατ’ αρχή μηδενίζεται και ο αγώνας 
κατακυρώνεται στην αντίπαλη ομάδα με αποτέλεσμα 5-0 και της αφαιρείται και 
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ένας (1) βαθμός από τη βαθμολογία της κατηγορίας που αγωνίζεται στην 
περίπτωση που το σωματείο αυτό επανέλθει στους αγώνες του.  

 
Εάν όμως το ίδιο σωματείο αποχωρήσει οριστικά από το Πρωτάθλημα τότε αυτό 
μηδενίζεται και στους υπόλοιπους αγώνες του όλοι δε οι αγώνες του στους 
οποίους θα συμμετείχε κατακυρώνονται στους αντιπάλους του με αποτέλεσμα 5-
0. 

 
Σε περίπτωση που μία ομάδα υπαίτια δεν προσέλθει ή αποχωρήσει κατά τη 
διάρκεια ενός αγώνα για το Παγκύπριο Κύπελλο, ο αγώνας καταχωρείται υπέρ 
της αντίπαλης ομάδας και η υπαίτια ομάδα αποκλείεται τόσο από το Κύπελλο όσο 
και από τυχόν ωφελήματα.  

 
Β. Σε οποιανδήποτε γενικά περίπτωση που διαπιστωθεί αντικανονική συμμετοχή 
αθλητή όπως περιπτώσεις πλαστοπροσωπίας αποκλεισμός λόγω ποινής κ.α. η 
υπαίτια ομάδα τιμωρείται αυτόματα με μηδενισμό στο συγκεκριμένο αγώνα και 
αφαιρείται από αυτήν ένας (1) ακόμη βαθμός, όπου υφίσταται βαθμολογία. 
 
Η απόφαση για την επιβολή Πειθαρχικής ποινής σε αθλητή από τη χρονική στιγμή 
που περιήλθε σε γνώση του σωματείου του θεωρείται ότι γνωστοποιήθηκε και 
στον αθλητή στον οποίο επιβλήθηκε, αν τυχόν δεν έλαβε χώρα ευθεία 
κοινοποίηση της σχετικής απόφασης και στον ίδιο (τον αθλητή). 
 
Η έκτιση της ποινής για τη μη συμμετοχή του αθλητή στους αγώνες της ομάδας 
του αρχίζει από την κατά τα προαναφερθέντα κοινοποίηση της σχετικής 
απόφασης.  Η πιο πάνω ποινή επιβάλλεται από τα κατά περίπτωση αρμόδια 
όργανα και ισχύει για όλα τα προκηρυσσόμενα από την ΚΟΕΚ Πρωταθλήματα. 

 
3. Εάν μια ομάδα δεν προσέλθει να αγωνισθεί αδικαιολόγητα σε δύο (2) τουλάχιστον 

αγώνες του Πρωταθλήματος που συμμετέχει, αποκλείεται του υπόλοιπου 
Πρωταθλήματος κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου της ΚΟΕΚ σύμφωνα 
με τα πιο πάνω αναφερόμενα. 

 
4. Εάν μια ομάδα αποχωρήσει ή λόγω της παραγράφου 3 τιμωρηθεί με τη 

προβλεπόμενη ποινή, τότε: 

▪ Εάν το γεγονός συμβεί πριν από τη λήξη του α΄ γύρου όλα τα μέχρι τη στιγμή 
εκείνη αποτελέσματα ακυρώνονται. 

▪ Εάν το γεγονός συμβεί κατά τη διάρκεια του β΄ γύρου της διεξαγωγής του 
Πρωταθλήματος οι αγώνες που απομένουν μέχρι τη λήξη του Πρωταθλήματος 
κατακυρώνονται με τέρματα 5-0 υπέρ εκείνων των ομάδων που θα 
αντιμετώπιζε ο σύλλογος (μέχρι τη λήξη του Πρωταθλήματος) καθώς επίσης 
και όλοι οι προηγούμενοι αγώνες του δευτέρου γύρου. 

▪ Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις οι σύλλογοι εκτός από τα αμέσως πιο 
πάνω θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις προκαθορισμένες διατάξεις της 
Προκήρυξης. 

5. Όταν τελειώνει το Πρωτάθλημα ή κάποια γενικά διοργάνωση, κάθε ομάδα που θα 
τερματίζει, βαθμολογικά θα καταλαμβάνει τέτοια θέση, σύμφωνα με το άθροισμα 
των βαθμών που συγκέντρωσε σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έφερε στο 
Πρωτάθλημα αυτό ή στη συγκεκριμένη διοργάνωση. 
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Β.  ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΟΜΑΔΩΝ  

1. Περιπτώσεις ισοβαθμίας στη τελική βαθμολογία δύο ή περισσοτέρων ομάδων, για 
την ανάδειξη Πρωταθλητή θα επιλύονται σύμφωνα με τα περί ισοβαθμίας 
αναφερόμενα στη πιο κάτω παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 

 
2. Περιπτώσεις ισοβαθμίας στη βαθμολογία, θα επιλύονται ως ακολούθως 
  

Α. Εάν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο (2): 
  

• Εάν υπάρχει ισοβαθμία τότε υπερτερεί η ομάδα με τη καλύτερη διαφορά 
τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες με βαρύτητα τα εκτός έδρας τέρματα.  

• Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας, θα διεξάγεται μεταξύ τους αγώνας 
πρόκρισης (μπαράζ).  Μέσα σε 21 ημέρες σε ουδέτερο έδαφος. 

  
Β.  Εάν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από δύο λαμβάνεται 

υπόψη η βαθμολογία των μεταξύ τους αγώνων. 
 

• Εάν υπάρχει ισοβαθμία, υπερτερεί η ομάδα με τη καλύτερη διαφορά 
τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες.  

• Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας, θα διεξάγεται μεταξύ τους αγώνας 
πρόκρισης (μπαράζ).  Μέσα σε 21 ημέρες σε ουδέτερο έδαφος. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

α) Εάν ισοβαθμούν τρεις (3) ομάδες, υπολογίζουμε τη βαθμολογία στους 
μεταξύ τους αγώνες.  Σε περίπτωση που δύο (2) από τις τρεις (3) 
ομάδες έχουν την ίδια βαθμολογία, τότε βλέπε παρ. Α. 

β) Εάν ισοβαθμούν τέσσερις (4) ομάδες. Υπολογίζουμε τη βαθμολογία 
στους μεταξύ τους αγώνες.  Σε περίπτωση που οι τρεις (3) έχουν ίδια 
βαθμολογία, τότε βλέπε παρ. Β. 

ΑΡΘΡΟ 18  - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

Τα σωματεία που λαμβάνουν μέρος στο Πρωτάθλημα και Κύπελλο ανοικτής 
κατηγορίας είναι υποχρεωμένα να συμμετέχουν στα Πρωταθλήματα και στα Κύπελλα 
Νέων και στο Πρωτάθλημα και Κύπελλο Παίδων. 

ΑΡΘΡΟ 19  - ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ , ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ  

Ουδεμία αναβολή αγώνα θα γίνεται για οποιαδήποτε αιτία, εκτός από λόγους 
πλήρως αποδεδειγμένης ανώτερης βίας και μετά από σύμφωνη απόφαση των 
εντεταλμένων οργάνων της ΚΟΕΚ. 
 
Τα σωματεία προκειμένου να μετακινηθούν προς τον τόπο διεξαγωγής του αγώνα 
είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν απαραίτητα οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο 
συγκοινωνίας για την πλέον έγκαιρη άφιξή τους και την απρόσκοπτη τέλεση των 
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αγώνων, για τη χωρίς προβλήματα ομαλή τέλεση των επισήμων διοργανώσεων 
υδατοσφαίρισης της Ομοσπονδίας. 
 
Εάν τούτο καθίσταται ανέφικτο, τότε οι αγώνες του σωματείου που δεν προσήλθε 
έγκαιρα εξ’ αιτίας των ιδίων πάντοτε πιο πάνω λόγων (ανωτέρα βία), θα τελούνται σε 
ημερομηνία που θα ορίζεται από το αρμόδιο όργανο της ΚΟΕΚ. 

ΑΡΘΡΟ  20 - ΕΠΑΘΛΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  

- Στον Πρωταθλητή σύλλογο θα απονεμηθεί: Βαρύτιμο Κύπελλο. 
- Στον 2ο σύλλογο: Κύπελλο υποδεέστερης αξίας από το κύπελλο του πρωταθλητή. 
- Στον 3ο σύλλογο: Κύπελλο υποδεέστερης αξίας από το κύπελλο του 2ου συλλόγου. 
- Στους παίκτες των τριών συλλόγων: Μετάλλια. 
- Στον Κυπελλούχο σύλλογο: Βαρύτιμο Κύπελλο 
- Στους παίκτες του κυπελλούχου και του φιναλίστα: μετάλλια.  

ΑΡΘΡΟ  21 - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΙΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ)  

Ο διοργανωτής σύλλογος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει την ΚΟΕΚ το λιγότερο 
δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την προβλεπόμενη έναρξη των αγώνων του Τουρνουά. 
 
Στους αγώνες Τουρνουά τυγχάνουν εφαρμογής όλοι οι όροι της παρούσας Γενικής 
Προκήρυξης, ως επίσης και οι διατάξεις Διαιτησίας των Διεθνών Κανονισμών και ο 
Πειθαρχικός Κανονισμός της ΚΟΕΚ όπως προβλέπεται από το Καταστατικό και τον 
Εσωτερικό Κανονισμό. 

ΑΡΘΡΟ  22 - ΞΕΝΟΙ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ  

Ξένος θεωρείται όποιος δεν κατέχει την Κυπριακή υπηκοότητα. 

Α.  ΕΓΓΡΑΦΗ / ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ  

Επιτρέπεται η εγγραφή ή μεταγραφή ξένων υδατοσφαιριστών εφόσον πληρούν τους 
όρους και προϋποθέσεις όπως περιγράφονται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ -  
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Κ.Ο.Ε.Κ. 2015. 

Β.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΞΕΝΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ  

Η συμμετοχή ξένων (συμπεριλαμβανομένων και των κοινοτικών) υδατοσφαιριστών, 
στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα και στα Παγκύπρια Κύπελλα, επιτρέπεται σύμφωνα 
με τους πιο κάτω κανονισμούς: 
 

1) Στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα και Κύπελλα υδατοσφαίρισης, στην κατηγορία 
Ανδρών έχουν το δικαίωμα συμμετοχής τρεις ξένοι υδατοσφαιριστές εκ των 
οποίων τουλάχιστον ο ένας πρέπει να έχει στα αμέσως προηγούμενα πέντε 
έτη συνεχή παρουσία σε Παγκύπρια Πρωταθλήματα οποιωνδήποτε 
κατηγοριών. 
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Συνεχή παρουσία θεωρείται η συμμετοχή τουλάχιστον στις μισές αγωνιστικές 
του Πρωταθλήματος. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις σοβαρού τραυματισμού 
κατόπιν γραπτής ιατρικής βεβαίωσης. 
 

2) Στις κατηγορίες των Νέων, Παίδων και μικρότερων κατηγοριών, επιτρέπεται η 
συμμετοχή τριών ξένων υδατοσφαιριστών ανεξαρτήτως συμμετοχής τους σε 
πρωταθλήματα προηγούμενων ετών. 
 

3) Η εγγραφή ξένων υδατοσφαιριστών επιτρέπεται μόνο κατά τις δύο 
μεταγραφικές περιόδους της Ομοσπονδίας. 
 

Σημείωση: Από την  1η Νοεμβρίου 2017, δηλαδή από την έναρξη της νέας 
αγωνιστικής περιόδου 2017-18, για τη μεταγραφή ξένων 
υδατοσφαιριστών από σωματεία του εξωτερικού σε κυπριακά σωματεία 
θα είναι απαραίτητη και η μεταγραφή τους μέσω της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας Κολύμβησης (LEN). Η μεταγραφή μέσω της LEN θα 
πρέπει απαραίτητα να αποκτηθεί και για τους ήδη εγγεγραμμένους 
στην ΚΟΕΚ ξένους υδατοσφαιριστές ανεξαρτήτως ηλικίας, οι οποίοι 
πριν να εγγραφούν την ΚΟΕΚ ήταν εγγεγραμμένοι ως υδατοσφαιριστές 
σε ξένες Ομοσπονδίες. Όσοι ξένοι αθλητές δεν αποκτήσουν και την 
μεταγραφή μέσω της LEN, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις 
διοργανώσεις υδατοσφαίρισης της Ομοσπονδίας στη νέα αγωνιστική 
περίοδο 2017-18.   

ΑΡΘΡΟ 23  - ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ , ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

Το Δ.Σ. της ΚΟΕΚ έχει το δικαίωμα να αναβάλλει, μεταθέτει και τροποποιεί το 
πρόγραμμα όλων των επισήμων αγωνιστικών υποχρεώσεων δηλαδή των 
Πρωταθλημάτων, Κυπέλλου και των Τουρνουά, όπως επίσης και να τροποποιεί την 
παρούσα και τις άλλες (Ειδικές) Προκηρύξεις κατά τη κρίση του. 

ΑΡΘΡΟ 24  - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Το αγωνιστικό πρόγραμμα που επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της, έχει καταρτισθεί από την εφορία υδατοσφαίρισης και 
εγκριθεί από το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. 
 
Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ημερομηνίες διεξαγωγής όλων των 
αγώνων του Πρωταθλήματος, του Κυπέλλου και Τουρνουά για όλες τις κατηγορίες 
και τίθεται σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2017.  
 

--------------------- 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
 
Αλέξανδρος Χριστοφόρου      Γεώργιος Κυριαζής 
Πρόεδρος       Γραμματέας  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  

1. Σκουφιά αθλητών 

Κατά την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 τα σωματεία που συμμετέχουν στο Πρωταθλήματα και 
Κύπελλο έχουν δικαίωμα εάν επιθυμούν να τοποθετούν στα σκουφιά των αθλητών τους : 

1.1 Το έμβλημα και το όνομα του σωματείου τους στο εμπρόσθιο μέρος του σκουφιού με το οποίο 
αγωνίζονται, σύμφωνα με το σχήμα . 

1.2 Στο χώρο του μετώπου δεν επιτρέπεται η εμφάνιση λογότυπου, εμβλήματος ή οποιουδήποτε 
άλλου διακριτικού, πλην του λογότυπου του ονόματος του σωματείου.  Εξαιρείται η περίπτωση 
που ο χορηγός αποτελεί μέρος της ονομασίας του σωματείου. Στη περίπτωση αυτή θα 
τοποθετείται μόνο η ονομασία και όχι το τυχόν λογότυπο του χορηγού. 

1.3 Οι διαστάσεις του λογοτύπου δεν πρέπει να είναι μικρότερες από 8,5Χ8,5εκ. Το δε όνομα του 
συλλόγου πρέπει να έχει γράμματα ύψους έως 2 εκ. και μήκος έως 13εκ. 

 

Σχήμα1 :  Χώρος τοποθέτησης λογοτύπων συλλόγων και σήματος. 

 1.4  Η τοποθέτηση του λογότυπου του χορηγού τους, οι διαστάσεις του οποίου μπορεί να είναι έως 
15εκ. ύψος, καλύπτει ολόκληρο το φάρδος του πίσω μέρος του σκουφιού. Προαιρετικά μπορεί 
επίσης να τοποθετηθεί και το όνομα του παίκτη στο πίσω μέρος του σκουφιού. Στην περίπτωση 
αυτή οι διαστάσεις των γραμμάτων πρέπει να είναι ανάλογες του διαθέσιμου χώρου κατά μήκος 
(13εκ.) και ύψος (2εκ.) του σκουφιού  

1.5  Τα σωματεία υποχρεούνται να μεριμνούν για την προμήθεια τεσσάρων σετ σκουφιών. Τα δύο 
έγχρωμα, τα άλλα δύο λευκά, υποχρεωτικά με καλύμματα στα αυτιά. Ιδιαίτερα στη λευκή σειρά, 
πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε ο αριθμός και τα διακριτικά του συλλόγου να εμφανίζονται με τα 
επίσημα χρώματά του. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται σύλλογος να χρησιμοποιήσει στα 
σκουφιά ή στην γενικότερη αθλητική εμφάνιση των αθλητών του χρώματα άλλα από τα 
δηλωθέντα επίσημα ή το ουδέτερο λευκό . Σε περίπτωση ομοιομορφίας στα χρώματα 
φιλοξενουμένων και γηπεδούχων σωματείων, την υποχρέωση αλλαγής του χρώματος στα 
σκουφάκια έχει το φιλοξενούμενο σωματείο.  

1.6 Οι τερματοφύλακες πρέπει υποχρεωτικά να φορούν σκουφάκια κόκκινου χρώματος τα οποία θα 
φέρουν τους αριθμούς (1) και (13) 

1.7 Ο έλεγχος για την καταλληλότητα των σκουφιών πραγματοποιείται από τον Αλυτάρχη πριν την 
έναρξη των αγώνων . Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα αναφερόμενα στις παραγράφους 
1.1. και 1.2 του παρόντος άρθρου, ο Αλυτάρχης υποχρεούται να τα αναφέρει στο Φ.Α. ως 
παράβαση της παρούσας Προκήρυξης και στην συνέχεια για τις περαιτέρω συνέπειες 
επιλαμβάνεται η Δικαστική της ΚΟΕΚ 

1.8 Πριν την έναρξη των Πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών, τα σωματεία πρέπει να 
ενημερώνουν μέσω επιστολής την ΚΟΕΚ χορηγικές συνεργασίες ή διαφήμιση προϊόντων ή 
υπηρεσιών που θα τοποθετηθούν στα σκουφιά προς έγκριση. 

1.9. Η ΚΟΕΚ έχει το δικαίωμα να εξετάσει και να απορρίψει χορηγούς, διαφημίσεις και υπηρεσίες που 
πρόκειται να τοποθετηθούν στα σκουφιά μίας ομάδας , οι οποίες δεν είναι έννομες σύμφωνα με 
τον νόμο Ο περί Εκθέσεως Διαφημίσεων (Έλεγχος) Νόμος (ΚΕΦ.50) ή είναι συγκρουόμενοι 
με τα συμφέροντα των χορηγών της ΚΟΕΚ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ / ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ 2017-2018 

(Γεννηθέντες το 2005 και μικρότεροι)  

 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς 
υδατοσφαίρισης της FINA και της LEN, τον Εσωτερικό Κανονισμό, την Γενική 
Προκήρυξη 2017-2018 της ΚΟΕΚ, και την παρούσα ειδική προκήρυξη. 

 
2. Το πρωτάθλημα θα πραγματοποιηθεί τον δεύτερο γύρο των πρωταθλημάτων, 

ως τέταρτος αγώνας κάθε αγωνιστικής. 
 

Οι έδρες θα γνωστοποιηθούν στις ομάδες με το  αγωνιστικό πρόγραμμα  του 
πρωταθλήματος. Θα γίνει όσο το δυνατό δικαιότερη κατανομή εδρών για τα 
σωματεία. 
 

3. Οι αγώνες θα διεξάγονται σε τέσσερεις (4) περιόδους των πέντε (5) λεπτών 
καθαρού χρόνου η καθεμία. 

Η χρονική διάρκεια των διακοπών μεταξύ των πιο πάνω τεσσάρων περιόδων      
κατανέμεται ως εξής: 

Χρονικό διάστημα πέντε (5) λεπτών μεταξύ πρώτου και δεύτερου ημιχρόνου 
(2η προς 3η περίοδο) και χρονικό διάστημα δύο (2) λεπτών μεταξύ των άλλων 
περιόδων (1η προς 2η και 3η προς 4η). 

Κάθε ομάδα δικαιούται ένα (1) time out σε κάθε ημίχρονο. 

4. Οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου είναι (25Χ20μ) και θα χρησιμοποιούνται 
μπάλες μικρού μεγέθους Νο4. 

 
5. Σε περίπτωση σύγκρουσης διαφορετικών κανονισμών, η παρούσα Ειδική 

προκήρυξη θα υπερισχύει. Κάθε ασάφεια ή αμφιβολία λύνεται με απόφαση 
της «Κ.Ο.Ε.Κ.». 

 
6. Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν οι γεννηθέντες το 2005 και μετά. 

Εξαιρείται το τουρνουά 17-18/11/2017 το οποίο, μόνο για αυτό, θα λάβουν 
μέρος γεννηθέντες το 2004 και μετά.  

 
7. Δεν υπάρχει ισοπαλία. 

Σε περίπτωση που ο κανονικός αγώνας τελειώσει ισόπαλος θα εκτελούνται 4 
πέναλτι. Αν έχουμε ξανά ισοπαλία, οι ίδιοι παίκτες με την ίδια σειρά, θα 
χτυπούν ένα-ένα πέναλτι (μετά τα τέσσερα πρώτα) έως να αναδειχθεί νικητής. 
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8. Το παιχνίδι παίζεται  με υποχρεωτικό PRESSING στις δύο (2) πρώτες 

περιόδους (πρώτο ημίχρονο) και ελεύθερο παιχνίδι (από πλευράς τακτικής) 

στις δύο τελευταίες περιόδους. 

 
9. Απαγορεύεται το PRESSING σε όλο τον αγώνα στο μισό τερέν του αντιπάλου.  

Η ομάδα χάνοντας την μπάλα στην επίθεση πρέπει άμεσα να γυρίσει πίσω 

από την γραμμή της σέντρας στο δικό της μισό τερέν. 

Αν γίνει απλή προσπάθεια μαρκαρίσματος  στην επίθεση είναι φάουλ. Αν την 
ώρα της προσπάθειας για μαρκάρισμα παίκτη υπάρχει πλεονέκτημα στην 
επίθεση, παραπάνω στην κόντρα, είναι ΑΠΟΒΟΛΗ. 
 

10.  Στο πρώτο ημίχρονο (υποχρεωτικό PRESSING) οι  παίκτες έχουν δικαίωμα 

να γυρίσουν προς το φουνταριστό, ΑΦΟΥ  η μπάλα φύγει από το χέρι του 

περιφερειακού παίκτη. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επιστροφής είναι 

άμεση ΑΠΟΒΟΛΗ. 

 
11. Απαγορεύονται τα 5μετρα σουτ μετά από φάουλ. 

Δίνεται αλλαγή κατοχής 
 

12. Συμμετέχουν δεκατρείς παίκτες σε κάθε αγώνα από κάθε ομάδα. Στην πρώτη 

περίοδο ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ οι αλλαγές (εκτός τραυματισμού). Έτσι η 

γραμματεία θα κυκλώσει τους επτά παίκτες με συμμετοχή. 

Στις υπόλοιπες τρεις περιόδους ο προπονητής πρέπει από την αρχή της κάθε 
μίας περιόδου, να δηλώσει παίκτη ή παίκτες πού θα παίξουν σε όλη την 
περίοδο χωρίς αλλαγή. 
 
Έτσι θα παίξουν υποχρεωτικά από μία περίοδο τουλάχιστον 10 παίκτες. 
 
Στην αρχή της τελευταίας περιόδου η γραμματεία θα ενημερώσει αν κάποια 
 ομάδα πρέπει να βάλει παίκτη για να συμπληρωθούν οι υποχρεωτικές 10 
συμμετοχές. Αν η ομάδα αρνηθεί ή δεν έχει δέκατο παίκτη, το παιχνίδι 
συνεχίζεται αλλά στο τέλος κατοχυρώνεται με  5-0 κατά αυτής που δεν 
συμπλήρωσε 10 συμμετοχές. 
 

13. Στην περίπτωση όπου στην έναρξη του αγώνα, μία εκ των αγωνιζομένων 

ομάδων δεν παρουσιάσει δέκα παίκτες, το παιχνίδι θα γίνει με όλους τους 

παραπάνω κανόνες αλλά στο τέλος θα κατακυρωθεί με 5-0 κατά αυτής. 

 
14. Στην περίπτωση που στην έναρξη του αγώνα και οι δύο (2) ομάδες έχουν 

μικρότερο αριθμό από 10 παίκτες, το παιχνίδι θα γίνει , αλλά στο τέλος του 

αγώνα καμία ομάδα δεν θα πάρει βαθμούς (για την συνολική βαθμολογία του 

πρωταθλήματος) και θα της καταλογισθούν και -5 γκολ στο γενικό σύνολο των 

γκολ του πρωταθλήματος και στις δύο (2) ομάδες. 

 
15. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και μίνι κορασίδες (ελεύθερη συμμετοχή σε 

αριθμό κοριτσιών) της ίδιας ηλικίας.  


