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Αθήνα  27  Μαίου  2011 
 
 

 
ΕΙ∆ΙΚΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΓΩΝΩΝ  Υ∆ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗΣ  ΦΑΣΗΣ   ΚΥΠΕΛΛΟΥ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ   «2011»  (FINAL  FOUR) 
ΚΑΛΥΜΝΟ    3 - 4 / 6 / 2011 

 
 
 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ  ΟΜΑ∆ΕΣ 
 

• ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  ΣΦΠ 
• ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  ΓΣ 
• ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  ΑΟ 
• ΝΟ  ΧΙΟΥ 
 
 

Το πρόγραµµα των αγώνων έχει, ως εξής: 
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   3/6/11 
 
ΩΡΑ:  16:15  ΝΟ  ΧΙΟΥ  -  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  ΓΣ   
ΩΡΑ:  17:30  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  ΣΦΠ  -  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  ΑΟ   
 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ    4/6/11 
 
ΩΡΑ:  16:15  ΜΕΓΑΛΟΣ  ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΩΡΑ:  17:30                    ΑΠΟΝΟΜΕΣ 
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Πέµπτη 2/6/11      
 
Ώρα:  10:30  → Αναχώρηση των οµάδων  από το αεροδρόµιο  «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»  προς  

αεροδρόµιο  ΚΩ  (µε  Charter - της  Ολυµπιακής  Αεροπορίας).    
Οι οµάδες να παρευρίσκονται στο αεροδρόµιο, τουλάχιστον µία (1) ώρα 
πριν την αναχώρησή τους.   
Από αεροδρόµιο  ΚΩ  µε λεωφορείο στο λιµάνι της  ΚΩ  και από εκεί µε 
πλοίο στην  Κάλυµνο  και µεταφορά στα  Ξενοδοχεία  µε λεωφορεία του  
∆ήµου Καλύµνου. 

 
Σάββατο 4/6/11    
 
Ώρα:  20:00   →  Επιστροφή, από το λιµάνι της  Καλύµνου  µε το πλοίο προς το λιµάνι της  
                                    ΚΩ  και µεταφορά µε τα λεωφορεία στο αεροδρόµιο της  ΚΩ.      
 
Σάββατο 4/6/11    
 
Ώρα:  22:30   → Αναχώρηση από αεροδρόµιο  ΚΩ  (µε το  Charter - της  Ολυµπιακής   

Αεροπορίας)  για  Αθήνα.   
 
 

Σηµείωση:  Όλες οι µετακινήσεις προς τα  Ξενοδοχεία - Κολυµβητήριο  και  
   Αεροδρόµιο  ΚΩ,  θα γίνονται µε λεωφορεία, µε την µέριµνα του  ∆ήµου   
   Καλύµνου.   
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ  
 
 
ΠΕΜΠΤΗ   2/6/2011   
 
ΩΡΑ: 18:30  -  19:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  ΓΣ  -  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  ΑΟ   
ΩΡΑ: 19:30  -  20:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  ΣΦΠ  -  ΝΟ  ΧΙΟΥ    
 
 
∆ΙΑΜΟΝΗ  ΤΩΝ  ΟΜΑ∆ΩΝ 
 
Σε κάθε σωµατείο διατίθενται: 
 

• δυο (2) µονόκλινα  δωµάτια 
• έξη (6) δίκλινα  «  
• ένα (1) τρίκλινο  « 

 
Σύνολο:   δέκα επτά  (17)  άτοµα 
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1) ΟΣΦΠ:    Ξενοδοχείο   «ΚΑΛΥ∆ΝΑ  AΪΛΑΝΤ»   

 
2) ΠΑΟ:    Ξενοδοχείο   «CONTINENTAL»   

 
3) ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  ΓΣ:  Ξενοδοχείο   «ΟΑΣΙΣ»   

 
4) ΝΟ  ΧΙΟΥ:   Ξενοδοχείο   «ΕΛΙΕΣ»   

 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι οµάδες µπορούν να επικοινωνούν µε τον  κ.  Σπηλιωτόπουλο  
Νικ.  στο  (Κιν.:  6977/ 203969)  και   κ.  Σακελλαράκη  Κων.  στο  (Κιν.:  6974/ 566534).    

 
Σε κάθε οµάδα θα δοθούν είκοσι  (20)  προσκλήσεις. 
 
Η  κάθε αποστολή, οφείλει να έχει µαζί της την  σηµαία  της οµάδας της.  
 

• Σε όλους τους αγώνες πρέπει να υπάρχει νικητής. 
• Σε περίπτωση ισοπαλίας, ακολουθεί η διαδικασία που ορίζεται από την  Γενική 

Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης  «2011»  της  ΚΟΕ  µε  αριθµ.πρωτ.:  6203/Ε/ 25.10.10. 
• Σε περίπτωση τηλεοπτικής κάλυψης από εθνικό δίκτυο, οι ώρες των αγώνων θα 

προσαρµοστούν µε τις  ώρες της τηλεοπτικής µετάδοσης.  
 

• Ο  νικητής που θα προκύψει από τον αγώνα του  Μεγάλου Τελικού,  ανακηρύσσεται  
ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ   ΕΛΛΑ∆ΑΣ,   για την αγωνιστική περίοδο  «2010 - 2011». 

 
• Συνέντευξη τύπου,  θα δοθεί την  Πέµπτη  2/6/11  και  ώρα: 13:30  στην αίθουσα του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµαρχείο. 
Από κάθε οµάδα να παρευρίσκονται, ο προπονητής και ο αρχηγός της οµάδας. 

 
• Τεχνική σύσκεψη,  θα πραγµατοποιηθεί την  Παρασκευή  3/6/11  και  ώρα: 15:00  

στον χώρο του  κολυµβητηρίου.     
                  
 Κατά τα άλλα ισχύουν, ότι αναφέρονται στην  Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης  «2011»  
και στην  Ειδική Προκήρυξη  µε  αριθµ.πρωτ:  6203/Ε/ 25.10.10. 
 
Οι ∆ιαιτητές, οι Κριτές, τα µέλη της Γραµµατείας και οι Παρατηρητές ∆ιαιτησίας, ορίζονται µε 
απόφαση της  ΚΕ∆  (άρθρο  44  παράγρ. 4  του  Νόµου  2725/99,  όπως αυτός τροποποιήθηκε). 
 
Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην παρούσα  Ειδική Προκήρυξη αποφασίζει το  ∆.Σ.  της  
ΚΟΕ.   Η  παρούσα δέχεται τροποποιήσεις, εφόσον τούτο αποφασισθεί από το  ∆.Σ.  της  ΚΟΕ. 
 
 

Για το  ∆.Σ. 
Ο  Πρόεδρος       Ο  Γενικός  Γραµµατέας 
∆.  ∆ΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ     ∆.  ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ 
εµ./. 


