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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2011 

 
Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ‐ΑμεΑ) εκδίδει τη  Προκήρυξη 
ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κολύμβησης Αθλητών με Αναπηρίες  για  την Αγωνιστική τ
Περίοδο 2011. 
 
ι  Αγώνες  θα  διεξαχθούν  σύμφωνα  με  τους  κανονισμούς  της  Διεθνούς  Επιτροπής  
ολύμβησης της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής (IPC), και την παρούσα προκήρυξη. 

Ο
Κ
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ 
ο  Πανελλήνιο  Πρωτάθλημα  θα  διεξαχθεί  στις  15  –  17  Απριλίου  2011  στο  Κλειστό 

να. 
Τ
Κολυμβητήριο του Ο.Α.Κ.Α στην Αθή
 
Ενδεικτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα: 
Τετάρτη 13 Απριλίου:   όΑξιολόγηση αθλητών απ  Αθήνα,  

ν  που  πρέπει  να Άφιξη  αθλητών  εκτός  Αθηνώ

Πέμπτη 14 Απριλίου:  
περάσουν αξιολόγηση 
Άφιξη αποστολών από επαρχία,    

Παρασκευή 15 Απριλίου: 
Αξιολόγηση Αθλητών από επαρχία 

ης,  Εκδίκαση ενστάσεων αξιολόγησ

Σάββατο 16 Απριλίου:  
Απογευματινή Αγωνιστική Περίοδος 

οδος 
Πρωινή Αγωνιστική Περίοδος,  

ή περί
Κυριακή, 17 Απριλίου:  οδος,  

Απογευματινή Αγωνιστικ
Πρωινή Αγωνιστική Περί
Αναχώρηση αποστολών 

 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΩΝ 

μετοχής έχουν: 
 οι αθλητές των Αθλητικών Σωματείων ΑμεΑ που  είναι μέλη της Ε.Α.ΟΜ‐ΑμεΑ 

και έχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Μόνο οι αθλητές που έχουν θεωρημένα 
Δελτία  Αθλητικής  Ιδιότητας  και  Υγείας  έχουν  δικαίωμα  συμμετοχής  στα 
Πρωταθλήματα  και  στους  Αγώνες  που  προκηρύσσει  η  Ομοσπονδία.  Οι 
εκπρόσωποι  των  συλλόγων  υποχρεούνται  να  προσκομίζουν  τα  δελτία 
Αθλητικής  Ιδιότητας  και  Υγείας,  θεωρημένα,  στη  Γραμματεία  Αγώνων  πριν 
την  έναρξη  των  Αγώνων  στην  Τεχνική  Σύσκεψη  (ο  τόπος  και  ο  χρόνος  θα 
ανακοινωθεί μετά το τέλος των δηλώσεων συμμετοχής) . 

Δικαίωμα συμ

 

 
Αθλητές που δεν θα προσκομίσουν το δελτίο δεν θα μπορούν να αγωνιστούν 

Τα  δικαιολογητικά  που  υπολείπονται  για  την  έκδοση  Δελτίων  Αθλητικής  Ιδιότητας  θα 
πρέπει να κατατεθούν από τους Συλλόγους άμεσα. 

Οι  αθλητές  που  δεν  έχουν  καταθέσει  τα  δικαιολογητικά  για  την  έκδοση  Δελτίων  δεν  θα 
 

μπορούν να λάβουν μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. 

Ένας  αθλητής  δεν  μπορεί  να  αγωνιστεί  στην  ίδια  αγωνιστική  περίοδο  με  τα  χρώματα 
διαφορετικών συλλόγων.  
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Ηλικιακές Κατηγορίες (Youth): 
 Youth 10: ηλικίας από  νημένοι 2002 – 2000) 
 Youth: ηλικίας από 13 ημένοι 1999 – 1998) 

 – 12  χρονών (γεν
   14 χρονών (γενν

 Ανδρών   Γυναικών: άνω των 14 ετών 
 

ΚΑΝ ΝΟ ΙΣΜΟΙ: 

 1. Κάθε αθλητής έχει δικαίωμα να δηλώσει συμμετοχή σε όσα αγωνίσματα επιθυμεί 
  2. Οι αθλητές  οφείλουν  να  συμμορφώνονται  με  τους  σχετικούς  κανονισμούς  του 
Αθλήματος 

 

 

3. Η  παραμονή  των  προπονητών  ή  άλλων  παραγόντων  μέσα  στο  αγωνιστικό  χώρο 
απαγορεύεται.  

4. Αθλητής που δεν εμφανίζεται σε ένα αγώνισμα, χωρίς να έχει ζητήσει διαγραφή, δεν 
   θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα επόμενα αγωνίσματα που έχει δηλώσει. Διαγραφές 

αγωνισμάτων θα γίνονται το αργότερο 30 λεπτά πριν την έναρξη των αγώνων. 
 5. Οι  αθλητές  υποχρεούνται  να  δηλώσουν  την  παρουσία  του  αυτοπροσώπως  στην 
Αίθουσα κλήσεων 20 λεπτά πριν την έναρξη του Αγωνίσματος τους . 

6. Τα  ομαδικά  αγωνίσματα  καθώς  η  σύνθεση  αυτών  θα  δηλώνονται  εγγράφως  στην 
γραμματεία  πριν  την  έναρξη  των  αγώνων.  Αλλαγή  στη  σύνθεση  του  ομαδικού 
αγωνίσματος μπορεί να γίνει κατά την διάρκεια των αγώνων μόνο για λόγους υγείας 
και κατόπιν έγγραφης πιστοποίησης του ιατρού των αγώνων. 

 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Α. Τεχνικές Ενστάσεις  
Κάθε ένσταση που αφορά Τεχνικό Θέμα πρέπει να υποβάλλεται γραπτά προς την Γραμματεία 
των Αγώνων μέσα σε 30 λεπτά από την ανακοίνωση του Αποτελέσματος. Η ένσταση αυτή 
πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον Εκπρόσωπο του κάθε Συλλόγου και θα συνοδεύεται 
από ένα παράβολο 100 € που θα παρακρατηθεί εφόσον η ένσταση δεν γίνει δεκτή.  
 

Η  εκδίκαση  της  ένστασης  θα  γίνεται  άμεσα  και  θα  δίνεται  γραπτά  με  υπογραφή  του 
λυτάρχη των Αγώνων Α
 
 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΜΕΤΑΛΛΙΑ 
ο  Ημερήσιο  Αγωνιστικό  Πρόγραμμα  θα  σταλεί  στους  Συλλόγους  μετά  τη  λήξη  των Τ
Δηλώσεων Συμμετοχής. (Επισυνάπτεται το ενδεικτικό αγωνιστικό πρόγραμμα)  
 
Η απονομή των μεταλλίων θα πραγματοποιείται   στους πρώτους τρεις  (1ος  –2ος  –3ος)  κάθε 
αγωνιστικής κατηγορίας  (sport class) σε κάθε αγώνισμα που προκηρύσσεται καθώς και σε 
κάθε ηλικιακή κατηγορία.  
 
ΓΩΝΙΣΜΑΤΑΑ  

Τα Αγωνίσματα που προκηρύσσονται είναι τα ακόλουθα: 
 
Για τις κατηγόριες Youth ισχύουν τα παρακάτω αγωνίσματα: 

: 50 Ελεύθερο, 50 ύπτιο και 50 πρόσθιο 
00 Ύπτιο, 5  

Youth 10 – 12
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Youth 13 – 14: 50 & 100 Ελεύθερο, 50 & 1 0 και 100 Πρόσθιο και 50 Πεταλούδα.  
 
Οι παραπάνω κατηγορίες θα αγωνίζονται μόνες τους ή θα συμμετέχουν σε αγώνες Ανδρών – 
Γυναικών θα υπάρχει δικαίωμα επιλογής όχι όμως και στα δύο.  
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Αγωνιστικές Κατηγορίες S1S10 ΑΝΔΡΩΝ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Ατομικά  Σκυταλοδρομίες 

Ελεύθερο 50μ. S1‐S10 
Ελεύθερο 100μ. S1‐S10 

‐S5 
10 

Ελεύθερο 200μ. S1
Ελεύθερο 400μ. S6‐S
Ύπτιο 50μ. S1‐S5 
Ύπτιο 100μ. S6‐S10 
Πρόσθιο 50μ. SB1‐SB3 
Πρόσθιο 100μ. SB4 – SB9 
Πεταλούδα 50μ. S1‐S7 
Πεταλούδα 100μ. S8‐S10 
εικτή Ατομική 150μ. SM1‐SM4  
εικτή Ατομική 200μ. SM5‐SM10 

4X50μ. Ελεύθερο (max 20 βαθμούς) 
ς) 4Χ100μ. Ελεύθερο (max 34 βαθμού

4Χ50μ. Μεικτή (max 20  βαθμούς) 
4Χ100μ. Μεικτή (max 34 βαθμούς) 

Μ
Μ
 

Αγωνιστικές Κατηγορίες S11S12S13 ΑΝΔΡΩΝ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Ατομικά  Σκυταλοδρομίες 

Ελεύθερο 50μ. – 100μ. – 400μ. 
Ύπτιο 100μ.  
Πρόσθιο 100μ.  
εταλούδα 100μ.  
εικτή Ατομική 200μ.  

4
4
 

Χ100μ. Ελεύθερο (max 49 βαθμού
Χ100μ. Μεικτή (max 49 βαθμούς) 

ς) 

Π
Μ
 

Αγωνιστικές Κατηγορίες S ΙΚΩΝ 14 ΑΝΔΡΩΝ  ΓΥΝΑ
Ατομικά  Σκυταλοδρομίες 

Ελεύθερο 50μ. – 100μ. – 200μ. 
Ύπτιο 100μ.  
Πρόσθιο 100μ.  
εταλούδα 100μ.  
εικτή Ατομική 200μ.  

4
4
 

Χ100μ. Ελεύθερ
Χ100μ. Μεικτή  

ο  

Π
Μ
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ι Δηλώσεις Συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται γραπτά στο επισυναπτόμενο έντυπο.  
εν γίνονται αποδεκτές Δηλώσεις που δεν φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του Σωματείου.  
Ο
Δ
 

 
Οι Φόρμες Συμμετοχής (Δήλωση Συμμετοχής, Λίστα Δωματίων και Φόρμα 

Μετακίνησης) πρέπει να αποσταλούν 
μέχρι τις  4 Μαρτίου 2011 

 
Αθλητές 
Στις  Δηλώσεις  Συμμετοχής  θα  πρέπει  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  να  αναφέρονται  όλα  τα  στοιχεία  των 
αθλητών ( επίθετο, όνομα, αρ. μητρώου, ηλικία (ημερομηνία/μήνας/χρόνος), αγωνιστική 
ατηγορία και αγώνισμα) ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος των στοιχείων από τη Γραμματεία 
γώνων.  
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Οι  ΝΕΟΙ αθλητές  ΠΡΕΠΕΙ να γνωστοποιηθούν στη Δήλωση Συμμετοχής.  
Πληροφορίες σχετικά με την Αξιολόγηση  (Classification) των αθλητών θα δοθούν μετά την 
λήξη των δηλώσεων Συμμετοχής. 

 
Συνοδοί Αποστολής 

Εγκρίνεται ένας (1) Προπονητής ή συνοδός ανά (3) αθλητές 
 Εγκρίνεται (1) Προπονητής ή συνοδός ανά 2 αθλητές στις κατηγορίες S1, S2, S3, S4 και 

S11.  
 
Αρχηγός Αποστολής Συλλόγου 

οσωπείται από έναν Αρχηγό Αποστολής, ο οποίος Κάθε σύλλογος απαραίτητα πρέπει να εκπρ
πρέπει
Ο Αρχη

 να είναι έγγραφη εξουσιοδότηση από το Δ.Σ του Συλλόγου του.  
γός Αποστολής είναι υπεύθυνος για: 

 τον Τόπο Τέλεσης του Την άφιξη και αποχώρηση της αποστολής του Συλλόγου του σ

 
Αγώνα 

 
Την κατάθεση και παραλαβή των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας 

 του σωματείου του 
Την εκπροσώπηση στις Τεχνικές συναντήσεις 

ν 
 ν 

Την ενημέρωση των αθλητών και προπονητώ
ικών ζητημάτω

 ν ζητημάτων  
Τη διεκπεραίωση των οικονομ
Τη διεκπεραίωση των ιατρικώ

 Την υποβολή των ενστάσεων 
 
ΔΙΑΜΟΝΗΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ετά  τις  Δηλώσεις  Συμμετοχής  θα  ακολουθήσει  ενημέρωση  σχετικά  με  τη  διαμονή  ‐ 
ιατροφή. 
Μ
δ
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ς Συλλόγους που θα μετακινηθούν με αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης: 
 Εγκρίνεται  ένα  (1)  αυτοκίνητο  για  δύο  έως  τέσσερα  (2  –  4)  άτομα.  Καλύπτεται  η 

χιλιομετρική απόσταση (0,15 € ανά χιλιόμετρο) και τα διόδια με την προσκόμιση των 
( ο  

Για του

παραστατικών  αντίγραφο  άδειας  κυκλοφορίας  αυτ κινήτου και  πρωτότυπες 
αποδείξεις διοδίων). 

 Εγκρίνονται  οι  μετακινήσεις  με  καράβι  και  τραίνο  ΜΟΝΟ  με  την  κατάθεση 
παραστατικών (εισιτήρια κλπ.)  

 Χρήση αεροπορικού εισιτηρίου θα ισχύσει μόνο σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις και 
μετά από προέγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
Οι Σύλλογοι θα είναι υπεύθυνοι για την μετακίνηση των μελών της αποστολή τους.  
 
α παραστατικά θα αποσταλούν μέσω Σωματείου  εντός 10 ημερών στην Ε.Α.ΟΜ‐ΑμεΑ για 
ακτοποίηση των οικονομικών θεμάτων.  
Τ
τ
 

 
 
Πληροφορίες  σχετικά  με  την  Τεχνική  Σύσκεψη  θα  δοθούν  μετά  την  λήξη  των 
δηλώσεων συμμετοχής. 
 
Η  Ε.Α.ΟΜΑμεΑ  μπορεί  να  μεταβάλλει  ή  να  τροποποιήσει  την  Προκήρυξη  εφόσον 
κρίνει  ότι  υπάρχει  σοβαρός  λόγος.  Κάθε  μεταβολή  γνωστοποιείται  έγκαιρα  στους 
συλλόγους. 
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