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Προς  

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 

 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
 Σας γνωστοποιούμε κατωτέρω τις αλλαγές που προβλέπεται να γίνουν στην 
Προκήρυξη των αγώνων Τεχνικής Κολύμβησης για την περίοδο 2020-2021, σε σχέση με 
αυτήν της περασμένης περιόδου. 
 

Σε πρώτη φάση και μέχρι τις 31/12/2020 όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν με τον ίδιο 
τρόπο και στις ίδιες Περιφερειακές Eνότητες που διεξήχθησαν μέχρι και το τέλος των 
πρωταθλημάτων του 2020 τηρώντας απαραίτητα το υγειονομικό  πρωτόκολλο της Κ.Ο.Ε. 
για την διεξαγωγή κολυμβητικών αγώνων. 

 
Στη συνέχεια ανάλογα με την εξέλιξη της επιδημίας στη χώρα θα 

αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα μέτρα που θα ανακοινώνονται από την υγειονομική 
επιτροπή και τα οποία θα ανταποκρίνονται στην επιδημιολογική κατάσταση της χώρας. 

 
Για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 θα ισχύσουν γενικά τα εξής: 
 

Ημερίδες Ορίων. 

Δικαίωμα συμμετοχής σε δύο ( 2 ) αγωνίσματα σύμφωνα με τον κανονισμό της ΚΟΕ ανά 

Ημερίδα ορίων. 

Με βάση το αγωνιστικό πρωτόκολλο για το μέγιστο αριθμό εισερχομένων στην 

κολυμβητική δεξαμενή, εισέρχονται και πραγματοποιούν προθέρμανση 30΄. Στη συνέχεια 

ξεκινά ο πρώτος κύκλος αγωνισμάτων. Με το πέρας των πρώτων αγωνισμάτων αποχωρούν 

οι πρώτοι κολυμβητές και εισέρχονται οι επόμενοι. Σε προκαθορισμένο χρόνο και εφόσον 

έχει προηγηθεί η απαραίτητη απολύμανση. Αυτό θα συνεχιστεί μέχρις ότου τελειώσουν 

όλες οι συμμετοχές και τα αγωνίσματα. 

Πανελλήνιοι Χειμερινοί αγώνες.  

Οι  Πανελλήνιοι Χειμερινοί Αγώνες όλων κατηγοριών, θα  διεξαχθούν με μορφή Ανοιχτής 

κατηγορίας ΜΟΝΟ για τα ατομικά αγωνίσματα. Οι κατηγορίες των Προαγωνιστικών Α’ & Β’ 

θα διεξάγονται ξεχωριστές σειρές. 

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σε Πανελλήνια βάση σε τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες  

και έξι ( 6 ) αγωνιστικές. Κάθε Σύλλογος έχει δικαίωμα να συμμετέχει με πέντε (5) 

κολυμβητές-τριες σε κάθε αγώνισμα και κάθε κολυμβητής/τρια έχει το δικαίωμα 

συμμετοχής  το πολύ μέχρι τρία ( 3 ) ατομικά αγωνίσματα. 

 

 

 



Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτής Κατηγόριας ( OPEN ).  

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτής Κατηγορίας ( OPEN ), θα διεξαχθεί σε Πανελλήνια 

βάση σε τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες και έξι ( 6 ) αγωνιστικές. 

Κάθε σύλλογος έχει δικαίωμα να συμμετέχει με πέντε (5) κολυμβητές-τριες σε κάθε 

αγώνισμα και κάθε κολυμβητής-τρια έχει το δικαίωμα να συμμετέχει το πολύ μέχρι 

τέσσερα (4) ατομικά αγωνίσματα. 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών.  

Στο  Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών, το οποίο θα διεξαχθεί τέσσερις ( 4 ) 

ημερολογιακές ημέρες και οκτώ ( 8 ) αγωνιστικές. 

Κάθε Σύλλογος έχει δικαίωμα να συμμετέχει με πέντε ( 5 ) κολυμβητές-τρείς σε κάθε 

αγώνισμα και κάθε κολυμβητής-τρία έχει δικαίωμα να συμμετέχει το πολύ μέχρι τέσσερα    

( 4 ) ατομικά αγωνίσματα. 

Στις επόμενες ημέρες θα αναρτηθεί η Προκήρυξη των Αγώνων Τεχνικής Κολύμβησης 2020-

2021, με όλες τις λεπτομέρειες.  

Συνημμένα, γνωστοποιείται και το συνοπτικό πρόγραμμα Τεχνικής Κολύμβησης περιόδου 

2020-2021. 

 


