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Προς 
Ενδιαφερόμενα Σωματεία 
Κολύμβησης 
---------- 
 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 Συνημμένα σας αποστέλλουμε την Προκήρυξη Αγώνων Κολύμβησης 
2015-16, καθώς και διευκρινίσεις σε σχέση με την Προκήρυξη Αγώνων 
Κολύμβησης 2015-16. 
Όσον αφορά το Συνοπτικό πρόγραμμα αγώνων που διοργανώνουν τα Σωματεία, 
(διασυλλογικοί αγώνες), αυτό θα αναρτηθεί αμέσως μόλις λήξει η προθεσμία 
υποβολής αιτημάτων των σωματείων.  
 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 

 
Αλλαγές σε σχέση με την Προκήρυξη Αγώνων Κολύμβησης 2015-16 

α) Αγωνιστικές κατηγορίες 
- Προστίθεται μία επιπλέον Ημερίδα Ορίων για τους 
Χειμερινούς αγώνες 
- Προστίθεται μία επιπλέον Ημερίδα Ορίων για τα Πανελλήνια 
Πρωταθλήματα. 
- Καθιέρωση νέας διοργάνωσης για επίλεκτους 
κολυμβητές-τριες με χρηματικό έπαθλο για τους καλύτερους 
κολυμβητές-τριες  
- Κατάργηση της διοργάνωσης Super Cup 
- Στις Ημερίδες Ορίων στους κολυμβητές-τριες της Προεθνικής 
ομάδας Ανδρών-Γυναικών και μόνο, δεν υπάρχει ο περιορισμός των 
δύο αγωνισμάτων ανά αγωνιστική ενότητα. 
β) Προαγωνιστικές κατηγορίες  
- Προστίθεται μία επιπλέον Χειμερινή Ημερίδα 
- Καθιέρωση μίας Θερινής Ημερίδας 
- Οι διοργανώσεις τόσο των Ημερίδων (Χειμερινών και 
Θερινών) όσο και των αγώνων (Χειμερινών, Θερινών & Πανελληνίων) 



2 
 

θα διεξάγονται παράλληλα σε ξεχωριστά κολυμβητήρια για της ηλικίες 
των 9-10 ετών από αυτές των 11-12 ετών.  Σε δύο αγωνιστικές 
ενότητες για 9 και 10 ετών και τέσσερις για 11-12 ετών (Κυριακή πρωί 
–απόγευμα και Σάββατο-Κυριακή πρωί-απόγευμα). 
- Αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού 
κολυμβητών-τριών ανά αγώνισμα και Σωματείο για τις ηλικίες 9 ετών 
σε 10 άτομα, 10 ετών 8 άτομα και 11-12 ετών σε 6 άτομα. 
- Προστίθεται το αγώνισμα 100μ. Ελεύθερο σε Αγόρια και 
Κορίτσια για την ηλικία των 9 ετών 
- Προστίθεται το αγώνισμα 400μ. Μ.Ατομική σε Αγόρια και 
Κορίτσια για την ηλικία των 12 ετών 
- Περιορίζεται η δυνατότητα συμμετοχής των 
κολυμβητών-τριών 11-12 ετών, ανά διοργάνωση, σε ένα μόνο 
αγώνισμα αποστάσεως 50μ. 
- Απαλείφεται η διάταξη που επέτρεπε την συμμετοχή των 
κολυμβητών-τριών στους Πανελλήνιους Αγώνες των προαγωνιστικών, 
μόνο εφόσον είχαν συμμετάσχει στους αντίστοιχους Θερινούς αγώνες 
της Περιφέρειάς τους. 
γ) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Επιμήκυνση του χρόνου διεξαγωγής των Πανελληνίων 
Πρωταθλημάτων ΠΠ-ΠΓΚ-ΑΒ και Π-Κ, Ε-Ν, κατά μία αγωνιστική 
ενότητα.  Από Πέμπτη απόγευμα με τη διεξαγωγή των πιο κάτω 
αγωνισμάτων 
- 400μ. Μ.Ατομική    Αγοριών-Κοριτσιών Τελικές Σειρές 
- 800μ. Ελεύθερο Γ    Κοριτσιών   « 
- 1500μ. Ελεύθερο Α  Αγοριών   « 
δ) Καθιερώνεται η απονομή μεταλλίων στους 3 πρώτους 
νικητές-τριες στους Θερινούς αγώνες των προαγωνιστικών 
κατηγοριών. 
ε) Καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή δήλωσης συμμετοχής 
στα ομαδικά αγωνίσματα, ταυτόχρονα με αυτήν για τα ατομικά, σε 
αγωνιστικές και προαγωνιστικές κατηγορίες.  Τα σωματεία που δεν το 
εφαρμόζουν, δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή τους σε ομαδικό 
αγώνισμα, στο οποίο δεν έχει προηγουμένως υποβληθεί αυτή η 
δήλωση. 
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στ) Διεθνείς Διοργανώσεις 
- Αλλαγή στις ηλικίες των Εφήβων-Νεανίδων που 

συμμετέχουν στους αντίστοιχους Πανευρωπαικούς Αγώνες 
Κορίτσια από 14 έως και 17 ετών 
Αγόρια από 15 έως και 18 ετών 
Εξομοίωση με αυτές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 

- Αλλαγή στις ηλικίες των Πολυεθνών Συναντήσεων 
Εφήβων-Νεανίδων και Παίδων-Κορασίδων 
• Πολυεθνής Παίδων-Κορασίδων 

Κορίτσια 14-15 ετών 
Αγόρια 15-16 ετών 

• Πολυεθνής Εφήβων-Νεανίδων 
Κορίτσια 16-17 ετών 
Αγόρια 17-18 ετών 

- Αλλαγή στις ηλικίες των Βαλκανικών Αγώνων 
Κορίτσια 16-17 ετών 
Αγόρια 17-18 ετών 

Β. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 
Προστίθενται στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τα Ομαδικά αγωνίσματα 
5.000μ. Ανδρών-Γυναικών και 3.000μ. 
Εφήβων-Νεανίδων-Παίδων-Κορασίδων. 

 
 
 
 
 

Για το Δ.Σ 
 

Ο Γενικός Γραμματέας 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ 


