
 

 

1 ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ 

IPC ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2015 

Σκωτία, 13-19 Ιουλίου  

 

Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες εκδίδει τα παρακάτω Κριτήρια Πρόκρισης για το IPC 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης 2015, που θα διεξαχθεί στην Σκωτία στην πόλη Γλασκώβη στις 13-19 

Ιουλίου και συμμορφούμενοι με: 

α. τους IPC Κανονισμούς Κολύμβησης (έκδοση 2014-2017) 

β. τις Γενικές Οδηγίες και Πολιτικές που έχει εκπονήσει η IPC Swimming  για το Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα (επισυνάπτεται) 

γ. τον Κανονισμό Λειτουργίας Ομάδων Σχεδιασμού και Εθνικών Ομάδων της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ  

δ. τον Κανονισμό Ντόπινγκ (Φαρμακοδιέγερσης) και 

ε. τον Πειθαρχικό Κανονισμό  

 

Κριτήρια Πρόκρισης 

Προκειμένου ένας αθλητής /τρια να προκριθεί στο IPC Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης 2015, που θα 

διεξαχθεί από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου στη Γλασκώβη, θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:  

1. Να είναι εγγεγραμμένος /η σε αθλητικό σωματείο-μέλος της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ.  

2. Να έχει ελληνική ιθαγένεια. 

3. Να έχει ενεργοποιημένη την IPC License για την αγωνιστική περίοδο 2015. 

4. Να έχει classification status, review R ή confirmed C.  

5. Να μην εκκρεμεί πειθαρχικό παράπτωμα. 

6. Να έχει αγωνιστική παρουσία το 2015 σε μία αναγνωρισμένη από την Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ διοργάνωση. 

7. Να έχει πιάσει ένα από τα όρια, που αναφέρονται στην προκήρυξη του πρωταθλήματος, ανά 

αγώνισμα σε μία αναγνωρισμένη από την Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ διοργάνωση την περίοδο 25 Μαΐου 2014 -

25 Μάιου 2015 . 

8. Να βρίσκεται έως την 6η θέση στην MQS World Championships Ranking List που «κλειδώνει» στις 25 

Μαΐου 2015. 

9. Αθλητές που θα πληρούν τα κριτήρια και θα επιλεγούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα δεν θα πρέπει να έχουν κάποιο σοβαρό τραυματισμό που θα επηρεάζει την επίδοση τους. 

Η Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον κριθεί αναγκαίο και από την Ιατρική της Επιτροπή, να 

αποκλείσει τον /ην αθλητή /τρια από τη συμμετοχή του /της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. 

 

 

Η τελική σύνθεση της Εθνικής Ομάδας θα ανακοινωθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία για την 

υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής (25 Μαΐου 2015) και μετά την τελική έγκριση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ. 


