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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
PLAY OFF
Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ «2018»
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι παρακάτω σύλλογοι:
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΟΦΘ
ΑΣ ΑΡΗΣ
ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡ.

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΕ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ

Η συμμετοχή των ομάδων είναι υποχρεωτική.

ΣΥΣΤΗΜΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ:

PLAY OFFS

29/06/2018
01/07/2018
03/07/2018 (Αν χρειαστεί)
16/07/2017 (κατάταξη 1, 2, 3, 4)

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ PLAY OFFS
Στην Τελική Φάση των PLAY OFFS συμμετέχουν οι δύο (2) πρώτες ομάδες των δύο
(2) ομίλων της Α’ Φάσης PLAY OFFS του Πρωταθλήματος Α2 Εθνικής κατηγορίας
Ανδρών «2018».
Οι δύο (2) τρίτες ομάδες από την Α’ Φάση των PLAY OFFS δίνουν έναν (1) αγώνα
κατάταξης για την 5η και 6η θέση του Πρωταθλήματος Α2 Εθνικής κατηγορίας
Ανδρών «2018».
Οι δύο (2) τέταρτες ομάδες από την Α’ Φάση των PLAY OFFS δίνουν έναν (1)
αγώνα κατάταξης για την 7η και 8η θέση του Πρωταθλήματος Α2 Εθνικής
κατηγορίας Ανδρών «2018».
Συναντώνται τα ζευγάρια:
1ος Α’ Ομ. – 2ος Β’ Ομ.
1ος Β’ Ομ. – 2ος Α’ Ομ.

(G1 αγώνας)
(G2 αγώνας)

Τα μεταξύ των ομάδων αποτελέσματα κατά την κανονική περίοδο δεν λαμβάνονται
υπόψη.
Κάθε αγώνας πρέπει να αναδεικνύει νικητή.

Προκρίνονται οι ομάδες που σημείωσαν δύο (2) νίκες (διεξάγονται το πολύ τρεις (3)
αγώνες).


Ο πρώτος αγώνας διεξάγεται στην έδρα του ανωτέρου βαθμολογικά με
βάση την κατάταξη της κανονικής περιόδου.



Ο δεύτερος αγώνας διεξάγεται στην έδρα του κατωτέρου βαθμολογικά
και ο ενδεχόμενος τρίτος αγώνας στην έδρα του ανωτέρου βαθμολογικά
με βάση την κατάταξη των δύο (2) ομίλων της Α’ Φάσης PLAY OFFS
του πρωταθλήματος Α2 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών «2018».
Σε περίπτωση ισοπαλίας, θα ακολουθήσει η διαδικασία των πέναλτι, όπως
αυτή ορίζεται από την Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης «2017».

Συναντώνται τα ζευγάρια:
3ος Α’ Ομ. – 3ος Β’ Ομ.
4ος Β’ Ομ. – 4ος Α’ Ομ.

(ένας αγώνας για την 5η και 6η θέση)
(ένας αγώνας για την 7η και 8η θέση)

Τα μεταξύ των ομάδων αποτελέσματα κατά την κανονική περίοδο δεν λαμβάνονται
υπόψη.
Κάθε αγώνας πρέπει να αναδεικνύει νικητή.
Σε περίπτωση ισοπαλίας, θα ακολουθήσει η διαδικασία των πέναλτι, όπως αυτή
ορίζεται από την Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης «2017».
Ο νικητής του G1 με τον νικητή του G2 αγωνίζονται σε ένα αγώνα και μας δίνουν
την 1η και 2η θέση.
Ο ηττημένος του G1 με τον ηττημένο του G2 αγωνίζονται σε ένα αγώνα και μας
δίνουν την 3η και 4η θέση.
Σε περίπτωση ισοπαλίας θα ακολουθήσει η διαδικασία των πέναλτι, όπως αυτή
ορίζεται από τη Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης «2017».

ΑΝΟΔΟΣ
Ανεβαίνουν στην Α1 Εθνική κατηγορία Ανδρών, οι δυο (2) πρώτες ομάδες της
Τελικής κατάταξης, μετά την ολοκλήρωση της Γ’ Φάσης - Τελικής (PLAY OFFS)
του Πρωταθλήματος.
Από την Α1 ΑΝΔΡΩΝ υποβιβάζονται στην Α2 ΑΝΔΡΩΝ δυο (2) ομάδες για την
περίοδο 2018-2019.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
Η διάρκεια των αγώνων του Πρωταθλήματος Α2 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών, θα
είναι τέσσερις (4) περίοδοι των οκτώ (8) λεπτών η κάθε μία.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΘΑ
ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ «2018».

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Ισχύουν ότι αναφέρονται στην Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης «2017» με
αριθμ. πρωτ.: 4608/Ε/ 25.09.2017.
1.

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 2017.

2.

Οι Αλυτάρχες οφείλουν πριν την έναρξη κάθε αγώνα να ελέγχουν την
κατάσταση των δηλουμένων αθλητών, να είναι σύμφωνη με την δήλωση των 21
αθλητών που δηλώθηκαν στην Κ.Ο.Ε. καθώς επίσης και την άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος του Προπονητή και του Βοηθού Προπονητή σύμφωνα με τα
περιγραφόμενα στη Γεν. Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης 2017.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
Η Κ.Ο.Ε. έχει δικαίωμα αλλαγής ωραρίου, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
Το κάθε εδρούχο σωματείο, υποχρεούται, πριν την έναρξη κάθε αγώνα να καταβάλλει
στον Αλυτάρχη του αγώνα, την δαπάνη των Διαιτητών, Γραμματέων, Κριτών
τερμάτων, Παρατηρητών διαιτησίας, που είναι:
α)
β)
γ)

35 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ

(για κάθε Διαιτητή)
(για κάθε Γραμματέα & Κριτή τερμάτων)
(για τον Παρατηρητή διαιτησίας)

Το εδρούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να εξασφαλίζει έγκαιρα την παρουσία του
Ιατρού αγώνα.
Διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται, η διεξαγωγή του αγώνα και το εδρούχο σωματείο,
θα μηδενίζεται.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ισχύουν τα εξής:
1ον Σε περίπτωση κωλύματος της κύριας και αναπληρωματικής έδρας, που
δηλώθηκαν από κάθε σωματείο, τότε οι αγώνες των σωματείων που θα
αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, θα διεξάγονται σε κολυμβητήριο που θα ορίζεται

από την Κ.Ο.Ε. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος του κολυμβητήριου θα βαρύνει το
εδρούχο σωματείο.
2ον Οι ομάδες υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να δηλώσουν στο ρόστερ τους
έως εικοσιένα (21) παίκτες καθώς και Προπονητή και Βοηθό Προπονητή.
Παίκτες οι οποίοι είναι ηλικιακής κατηγορίας Εφήβων ή νεότεροι, μπορούν να
αντικατασταθούν με ιδίας ηλικιακής κατηγορίας παίκτες πριν την έναρξη του Β'
Γύρου.
Παίκτης που δηλώθηκε, ενώ η μεταγραφή του είναι σε εκκρεμότητα και δεν έχει
τελεσιδικήσει, μπορεί να δηλωθεί και από τις δυο ενδιαφερόμενες ομάδες.
Αυτή στην οποία δεν θα καταλήξει θα μπορεί να τον αντικαταστήσει με άλλον
παίκτη.
3ον Ομάδα που δεν θα συμμετάσχει σε αγώνα πρωταθλήματος πέραν του λόγου
ανωτέρας βίας, θα υφίσταται τις εξής ποινές:
α) Την πρώτη φόρα που δεν θα συμμετέχει, θα του αφαιρούνται τρείς (3) βαθμοί.
β) Την δεύτερη φορά μη συμμετοχής, θα υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη
κατηγορία πρωταθλήματος.
Στα Πρωταθλήματα και διοργανώσεις αγώνων υδατοσφαίρισης (που είναι υπό την
αιγίδα της Κ.Ο.Ε.), οι διαιτητές, κριτές, τα μέλη της γραμματείας και οι
παρατηρητές διαιτησίας, ορίζονται με απόφαση της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.) της Κ.Ο.Ε. (άρθρο 44, παραγρ. 4 του Νόμου 2725/
1999) και όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Νόμο 3057/2002.
Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην παρούσα Ειδική Προκήρυξη αποφασίζει το Δ.Σ.
της ΚΟΕ.
Εάν χρειαστούν αλλαγές του αγωνιστικού προγράμματος, μετά την οριστικοποίηση η
τροποποίηση του προγράμματος, της FINA ή της LEN, η ΚΟΕ επιφυλάσσεται να
προβεί σε αλλαγές, όπου χρειαστεί.
Η παρούσα δέχεται τροποποιήσεις, εφόσον τούτο αποφασισθεί από το Δ.Σ. της
ΚΟΕ.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Δ. ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ

Δ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ

1η αγωνιστική
ΩΡΑ: 19:00
ΩΡΑ: 20:00

Παρασκευή
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

29/06/2018
ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΦΘ

Κολ/ριο
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ

2η αγωνιστική
ΩΡΑ: 20:00
ΩΡΑ: 20:00

Κυριακή
ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΦΘ

01/07/2018
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

Κολ/ριο
ΠΕΠΑΝΟΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ

3η αγωνιστική
ΩΡΑ: 19:00
ΩΡΑ: 20:00

Τρίτη
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

03/07/2018
ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ
ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΦΘ

Κολ/ριο
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 1η – 2η 3η – 4η ΘΕΣΗ
1η αγωνιστική
ΩΡΑ: 18:00
ΩΡΑ: 19:00

Σάββατο

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ G1
ΝΙΚΗΤΗΣ G1

07/07/2018

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ G2
ΝΙΚΗΤΗΣ G2

Κολ/ριο
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 5η – 6η 7η -8η ΘΕΣΗ

1η αγωνιστική
ΩΡΑ: 19:00
ΩΡΑ: 19:00

Παρασκευή
ΑΕ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡ.

29/06/2018
ΑΣ ΑΡΗΣ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ

Κολ/ριο
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ (5η – 6η)
ΓΕΡΑΚΑ
(7η – 8η)

