
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 ΓΙΑ ΟΛΕΣ 

ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΑ) 

Δικαίωμα εγγραφής στο φύλλο αγώνα για  όλες τις oμάδες  που αγωνίζονται στις 

διοργανώσεις της ΚΟΕΚ,  έχουν μόνο όσοι υδατοσφαιριστές ΚΑΤΕΧΟΥΝ 

ΑΡΝΗΤΙΚΟ RAPID TEST ή PCR TEST το οποίο να έχει πραγματοποιηθεί την 

προηγούμενη μέρα, ή την μέρα του αγώνα.  Όλα τα rapid test  ή PCR test, πρέπει 

να παρουσιαστούν στον Αλυτάρχη του αγώνα πριν την έναρξη του αγώνα για 

έλεγχο. 

Διευκρινίζεται ότι για τους υπόλοιπους που θα εισέλθουν στο κολυμβητήριο 

(εφόρους, προπονητές, θεατές κ.α.), ισχύει το safe pass όπως καθορίζεται από το 

Υπουργείο Υγείας.    

 
ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ 

 

Πρωτάθλημα Ανδρών   

Σε περίπτωση που υπάρχουν 3 θετικά κρούσματα σε υδατοσφαιριστές στην ίδια ομάδα 

γεννηθέντες 2004 και μεγαλύτεροι, τότε οι αγώνες που είναι προγραμματισμένοι εντός 7 

ημερών από το πρώτο θετικό κρούσμα, μετά από αίτημα του Σωματείου, αναβάλλονται. 

Στα 3 θετικά κρούσματα μπορεί να συμπεριληφθεί μόνο 1 θετικό κρούσμα που 

αφορά υδατοσφαιριστή γεννηθέντα το 2004.  

Πρωτάθλημα U18 

Σε περίπτωση που υπάρχουν 3 θετικά κρούσματα σε υδατοσφαιριστές στην ίδια ομάδα 

γεννηθέντες 2005 και 2004 μόνο, τότε οι αγώνες που είναι προγραμματισμένοι εντός 7 

ημερών από το πρώτο θετικό κρούσμα, μετά από αίτημα του Σωματείου, αναβάλλονται. 

Πρωτάθλημα U16 

Σε περίπτωση που υπάρχουν 3 θετικά κρούσματα σε υδατοσφαιριστές στην ίδια ομάδα 

γεννηθέντες 2006 και 2007 μόνο, τότε οι αγώνες που είναι προγραμματισμένοι εντός 7 

ημερών από το πρώτο θετικό κρούσμα, μετά από αίτημα του Σωματείου, αναβάλλονται. 

Πρωτάθλημα U14 

Σε περίπτωση που υπάρχουν 3 θετικά κρούσματα σε υδατοσφαιριστές στην ίδια ομάδα 

γεννηθέντες 2008 και 2009 μόνο, τότε οι αγώνες που είναι προγραμματισμένοι εντός 7 

ημερών από το πρώτο θετικό κρούσμα, μετά από αίτημα του Σωματείου, αναβάλλονται.  

Πρωτάθλημα U12 

Δεν αναβάλλεται κανένας αγώνας στην κατηγορία U12 και οι ομάδες υποχρεούνται να 

παίξουν με αυτούς που έχουν και πρέπει η ομάδα να αρχίσει τον αγώνα με ελάχιστο αριθμό 

επτά υδατοσφαιριστών. Αν δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός υδατοσφαιριστών τότε η 

ομάδα μηδενίζεται. 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ, ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ  ΚΥΠΕΛΛΩΝ U14, U16, U18, ΑΝΔΡΩΝ 

Για τους προημιτελικούς και ημιτελικούς των Παγκυπρίων Κυπέλλων, δεν αναβάλλεται 

κανένας αγώνας και όλες οι ομάδες υποχρεούνται να παίξουν με αυτούς που έχουν. 

Για τους τελικούς των Παγκυπρίων Κυπέλλων, ισχύουν οι κανόνες διεξαγωγής όπως και 

των Πρωταθλημάτων.  

 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ COVID -19 

Για να γίνει αποδεκτή μια αναβολή, τότε θα πρέπει οι ομάδες αποστέλλουν στο e-mail της 

Ομοσπονδίας (koek@logos.cy.net), το επίσημο έντυπο που χορηγεί  το Υπουργείο Υγείας 

ότι νόσησαν. Το έντυπο αυτό πρέπει να προσκομιστεί μέσα σε 4 εργάσιμες μέρες από την 

ημέρα της νόσησης. Η ομάδα μπορεί να ζητήσει αναβολή το αργότερο  μέχρι την 

Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Αν κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου 

παρουσιαστούν επιπρόσθετα κρούσματα τότε δεν θα λαμβάνονται υπόψη και ο αγώνας 

θα διεξάγεται κανονικά. 

Στις περιπτώσεις που οι αγώνες διεξάγονται εκτός Σαββάτου και Κυριακής και στην 

περίπτωση που όμιλος προτίθεται να ζητήσει αναβολή αγώνα λόγω θετικών 

κρουσμάτων, αυτό μπορεί να το πράξει το αργότερο  μέχρι την προηγούμενη ημέρα του 

αγώνα και ώρα 12:00 το μεσημέρι.   

Αν ο υδατοσφαιριστής είναι αλλοδαπός, τότε θα ισχύει το αντίστοιχο πιστοποιητικό από το 

Υπουργείο Υγείας της Χώρας του. 

Σε περίπτωση που δεν αποσταλούν τα πιστοποιητικά νόσησης, η ομάδα που ζήτησε την 

αναβολή  θα μηδενίζεται.  

Αν δυο ομάδες που  παίζουν μεταξύ τους ζητήσουν αναβολή, θα πρέπει και οι δυο ομάδες 

να  αποστείλουν τα πιστοποιητικά που χορηγεί  το Υπουργείο Υγείας ότι νόσησαν. Σε 

περίπτωση που δεν αποσταλούν ούτε από την μια ούτε από την άλλη ομάδα, τότε 

μηδενίζονται και οι δυο ομάδες. 

Για όλους όσους θα αποσταλούν τα πιστοποιητικά νόσησης, θα πρέπει  αποδεδειγμένα να 

δηλώθηκαν στο Φύλλο Αγώνος σε προηγούμενα  παιχνίδια της ομάδα τους, με την 

αντίστοιχη  ηλικιακή ομάδα του Ομίλου / Σωματείου τους που ζήτησε την αναβολή, σε 

τουλάχιστον δύο αγώνες. Από τον κανονισμό εξαιρούνται οι υδατοσφαιριστές γεννηθέντες 

το 2004 και αφορούν συμμετοχή τους με την ομάδα των ανδρών, οι οποίοι πρέπει 

αποδεδειγμένα να δηλώθηκαν στο Φύλλο Αγώνος στους μισούς τουλάχιστον αγώνες της 

ομάδας των Ανδρών.  

Παραδείγματος χάρη, υδατοσφαιριστής που δεν αγωνίστηκε σε κανένα παιχνίδι στην 

κατηγορία U14 στα προηγούμενα παιχνίδια,  δεν θα μπορεί να υπολογιστεί στους 3  αν η 

ομάδα του ζητήσει αναβολή στο U14. 

Όλοι οι αναβληθέντες αγώνες θα διεξάγονται αφού περάσουν 10 ημέρες από την πρώτη 

επίσημη δηλωμένη ημερομηνία του θετικού κρούσματος.   

Όλοι οι αναβληθέντες  αγώνες θα διεξάγονται όπου είναι εφικτό, Τέταρτη για τις κατηγορίες 

U14  και U18 και Παρασκευή για τις κατηγορίες U16 και ανδρών. 


