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 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΓΩΝΩΝ  ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

             ΚΥΠΕΛΛΟΥ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ   «2021-2022» 

 

1. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι παρακάτω σύλλογοι.  

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  ΣΦΠ     

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ     

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                                                     

ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ     

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ      

ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ      

ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ      

ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ       

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ      

AEK        

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ     

ΠΑΟΚ 

 

Η συμμετοχή των ομάδων είναι υποχρεωτική 
 

2. ΣΥΣΤΗΜΑ -  ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Το  Κύπελλο Γυναικών  «2021-2022»  θα διεξαχθεί σε τρείς (3) Φάσεις: 

 

- Α’ Φάση:  Τετάρτη 02 Μαρτίου 2022  

- Β’ Φάση:  Τετάρτη 09 Μαρτίου 2022 

- Τελική Φάση Final-4: Τρίτη 15 Μαρτίου και Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022. 

 

Σε όλες τις φάσεις των αγώνων, θα πρέπει να υπάρξει   ΝΙΚΗΤΗΣ   (ΝΟΚ  ΑΟΥΤ). 

Σε περίπτωση ισοπαλίας, θα ακολουθήσει διαδικασία πέναλτι, όπως αυτή ορίζεται από την Γενική 

Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης 2021-2022. 

 

Α’  ΦΑΣΗ   Τετάρτη 02 Μαρτίου 2022  

Με την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης του Πρωταθλήματος Α1’ Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών 

κατόπιν κλήρωσης δημιουργούνται 4 ζευγάρια με τις ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 5η έως 12η  

στους Ομίλους Α’ και Β’ που αγωνίζονται σε ένα αγώνα.  

 

Β’  ΦΑΣΗ   Τετάρτη 09 Μαρτίου 2022  



- Με την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης του Κυπέλου Α1’ Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών 

δημιουργούνται 4 νέα ζευγάρια που αγωνίζονται σε ένα αγώνα κατόπιν κλήρωσης των 4 

Ομάδων που κατέλαβαν τις θέσεις 1η έως 4η σε Α’ Φάση του Πρωταθλήματος Α1’ Εθνικής 

Κατηγορίας Γυναικών και των 4 νικητών της Α’ Φάσης Κυπέλλου Γυναικών. 

 

Τελική   ΦΑΣΗ    (Final 4)  15-16 Μαρτίου 2022 

- Οι 4 νικήτριες ομάδες της Β’ Φάσης προκρίνονται στο Final 4 Κυπέλλου Α1’ Εθνικής 

Κατηγορίας Γυναικών  

- Μετά από κλήρωση δημιουργούνται 2 ζευγάρια που θα αγωνιστούν σε ένα αγώνα σύμφωνα 

με το παρακάτω  πρόγραμμα:  

 

o Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 

Ομάδα 1 - Ομάδα 2 (1ος αγώνας) 

Ομάδα 3 - Ομάδα 4 (2ος αγώνας) 

 

o Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 

Νικητής 1ου αγώνα - Νικητής 2ου αγώνα  

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (Α’ και Β’ Φάσης):   

- Η ΚΟΕ καλύπτει τα έξοδα για 2 διαιτητές, 3 γραμματείς, 2 επόπτες, 1 αλυτάρχη και 1 

παρατηρητή  

- Το δικαίωμα εγγραφής των ομάδων στο Κύπελλο Ελλάδος (entry fee) ανέρχεται στο ποσό των 

110€  

- Το δικαίωμα συμμετοχής των ομάδων σε αγώνες ανέρχεται στο ποσό των 220€ (για εδρούχο 

σωματείο ανά αγώνα). Το μετακινούμενο σωματείο δεν καταβάλει δικαίωμα συμμετοχής. 

- Η αποζημίωση του Ιατρού αγώνων επιβαρύνει το εδρούχο σωματείο. 

 

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

- Η διάρκεια των αγώνων του  Κυπέλλου Γυναικών  «2021-2022»  θα είναι τέσσερις (4) περίοδοι 

των οκτώ (8) λεπτών η κάθε μία.   

 

5. ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

- Οι μπάλες που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα σωματεία για τη διεξαγωγή των αγώνων που 

προκηρύσσονται επίσημα από την «Κ.Ο.Ε.», είναι υποχρεωτικά συνθετικές.  

- Το Κύπελλο Α1 Γυναικών διεξάγεται με μπάλες Νο 4.        

- Σε όλες τις κατηγορίες Εθνικών πρωταθλημάτων και στους αγώνες κυπέλου της αγωνιστικής 

περιόδου 2021-2022 ορίζεται ότι καθίσταται υποχρεωτική η χρησιμοποίηση της μπάλας της 

εταιρείας kapk7seven με σήμανση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (LEN). 

 

6. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ-ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ-ΙΑΤΡΟΣ-TIME OUT 
- Ισχύουν ότι αναφέρονται στην  Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης  «2021-2022» με αριθμό. 

πρωτ.: …. 

- Όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων υδατοσφαίρισης, θα διεξάγονται, σύμφωνα με τους 

διεθνείς κανονισμούς διαιτησίας και τις ιδιαιτερότητες των πρωταθλημάτων της  Κ.Ο.Ε.                                                         

- Το κάθε εδρούχο σωματείο, υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα στην οικία Περιφέρεια 

τουλάχιστον επτά (7) εργάσιμες ημέρες, για έκδοση αδείας τέλεσης αγώνων, πριν την 

διεξαγωγή των αγώνων, την οποία οφείλουν να αποστείλουν στην  ΚΟΕ,  τουλάχιστον  πέντε 

(5) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του αγώνα. 



- Επίσης οφείλουν να επιδεικνύουν στον Αλυτάρχη την άδεια τέλεσης αγώνα, πριν την έναρξη 

αυτού, διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται η διεξαγωγή του αγώνα και το εδρούχο σωματείο, θα 

μηδενίζεται. 

- Η μη έκδοση αδείας τέλεσης αγώνα, από την οικεία Περιφέρεια του εκάστοτε εδρούχου 

σωματείου, επιφέρει, την μη διεξαγωγή του αγώνα και τον μηδενισμό του σωματείου που έχει 

έδρα, και αφαίρεση ενός βαθμού.  

- Για τις κύριες και αναπληρωματικές έδρες, ισχύουν ότι αναφέρονται στο Αρ. 8 παρ. 1.1 και 1.2 

της Γενικής Προκήρυξης Υδατοσφαίρισης 2021-2022.      

- Οι Αλυτάρχες οφείλουν πριν την έναρξη κάθε αγώνα να ελέγχουν την κατάσταση των 

δηλουμένων αθλητών, να είναι σύμφωνη με την δήλωση των 25 αθλητών που δηλώθηκαν στην 

Κ.Ο.Ε. και την δήλωση στον 2ο γύρο, αν υπάρξει θέμα ξένου παίκτη. 

 

7. ΑΛΛΑΓΕΣ   ΩΡΑΡΙΟΥ ή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ 

- Η  Κ.Ο.Ε.  έχει δικαίωμα αλλαγής ωραρίου,  σε περίπτωση ανωτέρας βίας.  

- Εάν υπάρξουν αλλαγές των δρομολογίων των Αεροπορικών Εταιρειών. 

-  Στις περιπτώσεις που θα υπάρχει απευθείας Τηλεοπτική μετάδοση Πανελλαδικής     Εμβέλειας. 

- Στην περίπτωση συμμετοχής σωματείου σε επίσημες ευρωπαϊκές διοργανώσεις 

 

8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΞΕΝΩΝ  ΠΑΙΚΤΩΝ 

- Σε κάθε αγώνα του Πρωταθλήματος  ή  Κυπέλλου,  το κάθε σωματείο μπορεί από τους 

εγγεγραμμένους στο ρόστερ του, να χρησιμοποιήσει σε κάθε αγωνιστική, μέχρι το πολύ Δύο 

(2) μη Έλληνες αθλητές - τριες, οι οποίοι μπορεί να είναι Κοινοτικοί ή και μη Κοινοτικοί. 

 

9. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  
- Καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων όπως και στις προπονήσεις των ομάδων, ισχύουν τα 

ειδικά πρωτόκολλα όπως αυτά ανακοινώνονται από την Ειδική Υγειονομική Επιτροπή και 

τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.  

Οδηγίες για ομαδικά αθλήματα σε περίπτωση θετικού κρούσματος (Συστάσεις ΕΟΔΥ-

Υγειονομικής Επιτροπής ΓΓΑ για Ομαδικά Αθλήματα) υπάρχουν στον ιστότοπο της 

ΓΓΑ (https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports). 

 

10. ΛΟΙΠΕΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  -  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Ισχύουν τα εξής: 

- Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην παρούσα  Ειδική Προκήρυξη αποφασίζει το  Δ.Σ.  της  ΚΟΕ.  

- Η  παρούσα δέχεται τροποποιήσεις, εφόσον τούτο αποφασισθεί από το  Δ.Σ.  της  ΚΟΕ.       

 

Ο  Πρόεδρος                   Ο  Γενικός  Γραμματέας 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ 

https://gga.gov.gr/images/%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%95%CE%9F%CE%94%CE%A5_%CE%A5%CE%B3_%CE%95%CE%A0%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82_%CE%93%CE%93%CE%91_%CE%9F%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC.docx.pdf
https://gga.gov.gr/images/%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%95%CE%9F%CE%94%CE%A5_%CE%A5%CE%B3_%CE%95%CE%A0%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82_%CE%93%CE%93%CE%91_%CE%9F%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC.docx.pdf
https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports

