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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 
Η Ελλθνικι Ομοςπονδία Ακλθτιςμοφ κωφϊν (Ε.Ο.Α.Κ.) εκδίδει τθν Προκιρυξθ του                               

7ου Πανελλινιου Πρωτακλιματοσ Κολφμβθςθσ Κωφϊν για τθν αγωνιςτικι περίοδο 2021. 
Οι αγϊνεσ κα διεξαχκοφν ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ Διεκνοφσ Επιτροπισ 
Κολφμβθςθσ τθσ ICSD και τθν παροφςα προκιρυξθ. 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΣΕΛΕΗ 

 
Σο Πανελλινιο Πρωτάκλθμα κα διεξαχκεί ςτισ 27 Ιουνιου 2021 ςτο Ποςειδωνιο 

Κολυμβθτιριο Θεςςαλονίκθσ (τόποσ διεξαγωγισ των αγϊνων θ 50μ. δεξαμενι εςωτερικι. 
 
 

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ - ΗΛΙΚΙΑΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΚΟΛΤΜΒΗΣΩΝ 
 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι ακλθτζσ των ακλθτικϊν ςωματείων - μελϊν τθσ Ε.Ο.Α.Κ. 
που ζχουν Δελτίο Ακλθτικισ Ιδιότθτασ και Τγείασ (ανεξαρτιτου θλικίασ ). Μόνο οι ακλθτζσ 
που ζχουν κεωρθμζνα τα Δελτία Ακλθτικισ Ιδιότθτασ και τθν Κάρτα Τγείασ Αθλητή με 
ςφραγίδα και υπογραφι ιατροφ καρδιολόγου, όπωσ αυτή εκδόθηκε ςφμφωνα και με το 
ΦΕΚ 3254/Β΄/08.08.2018, ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτουσ αγϊνεσ. 

Οι εκπρόςωποι των ωματείων υποχρεοφνται να προςκομίςουν κεωρθμζνα τα δελτία 
Ακλθτικισ Ιδιότθτασ και Κάρτασ Τγείασ ςτθν επιτροπι διοργάνωςθσ πανελλθνίων 
πρωτακλθμάτων όλων των ακλθμάτων τθσ ΕΟΑΚ κατά τθν Σεχνικι φςκεψθ τθν 
προθγοφμενθ μζρα ζναρξθσ του Πανελλθνίου Πρωτακλιματοσ.  Οι ακλθτζσ που δε κα 
προςκομίςουν το κεωρθμζνο δελτίο τουσ δεν κα μποροφν να αγωνιςτοφν. 

Σα ςωματεία κα πρζπει να κατακζςουν τα δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ νζων Δελτίων 
Ακλθτικισ Ιδιότθτασ το αργότερο ζωσ και τισ 18/6/2021, διαφορετικά οι ακλθτζσ δε κα 
μποροφν να λάβουν μζροσ ςτο Πανελλινιο Πρωτάκλθμα. 

Περαιτζρω, ζνασ ακλθτισ δεν μπορεί να αγωνιςτεί ςτθν ίδια αγωνιςτικι περίοδο με τα 
χρϊματα διαφορετικϊν ςυλλόγων. 

 



  

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 7
ου

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΚΩΦΩΝ 2021 

 ελίδα 2 
 

Ηλικιακζσ Κατθγορίεσ:     Ανδρϊν - Γυναικϊν 
 

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 
 

1. Κάκε ακλθτισ ζχει δικαίωμα να δθλϊςει ςυμμετοχι ςε 4 το πολφ ατομικά 
αγωνίςματα, 2 ςε κάκε αγωνιςτικι και ςε όςα ομαδικά αγωνίςματα επικυμεί. 

2. Οι ακλθτζσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ του 
ακλιματοσ. 

3. Η παραμονι των προπονθτϊν ι άλλων παραγόντων μζςα ςτο αγωνιςτικό χϊρο 
ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ. 

4. Οι τελευταίεσ διαγραφζσ αγωνιςμάτων κα γίνουν κατά τθν Σεχνικι φςκεψθ του 
πρωτακλιματοσ ςτισ 27 Ιουνίου 2021 και ϊρα 11.00ϋ. 

5. Η ςφνκεςθ των ομάδων ςτα ομαδικά αγωνίςματα κα δθλϊνεται εγγράφωσ ςτθν 
Γραμματεία των Αγϊνων πριν τθν ζναρξθ τθσ εκάςτοτε αγωνιςτικισ περιόδου.  

Αλλαγι ςτθ ςφνκεςθ του ομαδικοφ αγωνίςματοσ κατά τθ διάρκεια των αγϊνων μπορεί 
να γίνει μόνο  για λόγουσ υγείασ και κατόπιν ζγγραφθσ πιςτοποίθςθσ του Ιατροφ των 
αγϊνων. 

6. Η Σεχνικι Επιτροπι απαρτίηεται από τα μζλθ Καψισ Ακανάςιοσ – Κοςκόρθσ Βαςίλθσ 
και Καλαβρζηοσ Φίλιπποσ. Η Σεχνικι Επιτροπι κα επικυρϊνει με υπογραφζσ τα φφλλα 
αγϊνων. 

 

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΣΑΛΛΙΑ 
 

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Η εναρξθ των αγωνων  κα γινει μετα τθν λθξθ τθσ θμεριδασ οριων τθσ κολυμβθτικθσ 

ομοςπονδιασ,(περιπου ςτισ 13.00μ.μ.) θ ακριβθσ ωρα εναρξθσ κα ανακοινωκει ςτα 
ςωματεια μεςω τθσ ομοςπονδιασ ΕΟΑΚ το αργοτερο τθν Παραςκευθ 25/6/2021. 

     
Α Αγωνιςτική 
   Κυριακη 27/6    
 

50μ.Προςκιο                      Ανδρϊν     Γυναικϊν 
100μ. ελεφκερο                 Ανδρϊν     Γυναικϊν 
200μ. Μεικτι Ατομικι     Ανδρϊν     Γυναικϊν 
100μ. Πεταλοφδα             Ανδρϊν     Γυναικϊν 
200μ. Πρόςκιο               Ανδρϊν     Γυναικϊν  
50 μ. φπτιο                         Ανδρϊν     Γυναικϊν  
400μ. Ελεφκερο              Ανδρϊν     Γυναικϊν 
4Χ50 Ελεφκερο               Ανδρϊν     Γυναικϊν     
4Χ50 Μ.Ο.                      2 Άνδρεσ- 2 Γυναίκεσ 
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 Β Αγωνιςτική 
  Κυριακή  27/6/2021  η εναρξη τησ  με 30΄ διαλειμμα μετα το τελοσ τησ 1ησ αγωνιςτικησ 
 

50μ. Ελεφκερο                Ανδρϊν     Γυναικϊν 
100μ. Υπτιο                      Ανδρϊν     Γυναικϊν 
50μ. Πεταλοφδα          Ανδρϊν     Γυναικϊν 
100μ. πρόςκιο                 Ανδρϊν     Γυναικϊν 
200μ.πεταλουδα              Ανδρϊν     Γυναικϊν 
200μ.υπτιο                        Ανδρϊν     Γυναικϊν 
200μ.ελευκερο                  Ανδρϊν     Γυναικϊν 
4Χ50 Μεικτι Ομαδικι      Ανδρϊν     Γυναικϊν 
4Χ50 Ελεφκερο                 2 Άνδρεσ - 2 Γυναίκεσ 
 

Η απονομή των μεταλλίων κα γίνει ςτουσ τρεισ πρϊτουσ νικθτζσ (1οσ, 2οσ, 3οσ) κάκε 
αγωνίςματοσ . 
 

 

ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ 
 

Σα αγωνίςματα που προκθρφςςονται είναι τα ακόλουκα : 
 
Αγωνιςτικζσ Κατθγορίεσ  ΑΝΔΡΩΝ - ΓΤΝΑΙΚΩΝ 
 
Ατομικά  
Ελεφκερο 50μ.   Ανδρϊν - Γυναικϊν 
Ελεφκερο 100μ.   Ανδρϊν - Γυναικϊν 
Ελεφκερο 200μ.   Ανδρϊν - Γυναικϊν 
Ελεφκερο 400μ.   Ανδρϊν - Γυναικϊν 
Υπτιο    50μ.   Ανδρϊν - Γυναικϊν 
Υπτιο   100μ.   Ανδρϊν - Γυναικϊν     
Υπτιο   200 μ.   Ανδρϊν - Γυναικϊν   
Πρόςκιο    50μ.  Ανδρϊν - Γυναικϊν   
Πρόςκιο   100μ.   Ανδρϊν - Γυναικϊν 
Πρόςκιο   200 μ.   Ανδρϊν - Γυναικϊν 
Πεταλοφδα    50μ.   Ανδρϊν - Γυναικϊν 
Πεταλοφδα   100μ.  Ανδρϊν - Γυναικϊν 
Πεταλοφδα   200 μ.  Ανδρϊν - Γυναικϊν 
Μεικτι Ατομικι   200μ. Ανδρϊν - Γυναικϊν 
 
κυταλοδρομίεσ  
4X50μ. Ελεφκερο  Ανδρϊν  - Γυναικϊν 
4X50μ. Μεικτι  Ανδρϊν  - Γυναικϊν 
4Χ50 Ελεφκερο 2   Άνδρεσ - 2 Γυναίκεσ 
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4X50 Μ.Ο.   2 Άνδρεσ - 2 Γυναίκεσ 
 

ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΚΟΛΤΜΒΗΗ 
 

υμφωνα με το υγειονομικο πρωτοκολλο κολυμβθςθσ ο υγειονομικοσ υπευκυνοσ του 
κάκε ςωματειου υποχρεουται να κατακεςει φακελο ςτθν ειςοδο του κολυμβθτθριου με 
rapid test 24 ωρων θ μοριακο τεςτ 48 ωρων για τουσ ακλθτεσ ,τον προπονθτθ και τον 
υπευκυνο κακωσ και καταλογο ειςερχομενων-εξερχομενων ςτθν ακλθτικθ εγκαταςταςθ 

Ολοι πρεπει να φορουν μαςκεσ υποχρεωτικα και να τθρουν τισ αποςταςεισ μεταξυ 
τουσ,τισ μαςκεσ οι ακλθτεσ τισ βγαηουν λιγο πριν ειςερκουν ςτο νερο για προκερμανςθ θ 
για αγωνεσ. 

Εντοσ τθσ εγκαταςταςθσ επιτρεπονται μονο οι ακλθτεσ,οι προπονθτεσ και ενασ 
εκπροςωποσ για κάκε  ςωματειο ,κανεισ άλλοσ. 

Η ειςοδοσ είναι μονο μια και είναι αυτι του κλειςτου κολυμβθτθριου οπου κα γινεται 
και ο ελεγχοσ των εγραφων( δελτια ακλθτων ,covid test ) από τθν επιτροπθ του 
πανελλθνιου τθσ ΕΟΑΚ. 

Oι ακλθτεσ εχουν διαρκωσ μαηι τουσ τα προςωπικα τουσ αντικειμενα,όταν τελειωςουν το 
αγωνιςμα τουσ και μεχρθ το επομενο μπορουν να κακονται ςτισ κερκιδεσ τθρωντασ τισ 
αποςταςεισ και μεχρθ το επομενο αγωνιςμα. 

Τγειονομικόσ υπεφκυνοσ ορίηεται ο Κοςκόρθσ Βαςίλθσ ο οποίοσ και κα ελζγχει τισ κάρτεσ 
υγείασ των ακλθτϊν. Ακλθτισ που δεν φζρει κάρτα υγείασ, αποκλείεται αυτόματα από το 
πρωτάκλθμα. 

 

ΑΙΘΟΤΑ ΚΛΗΗ 
 

Οι ακλθτζσ υποχρεοφνται να δθλϊςουν τθν παρουςία τουσ αυτοπροςϊπωσ ςτθν 
Αίκουςα Κριτϊν 20 λεπτά πριν τθν ζναρξθ του αγωνίςματόσ τουσ. 

 
 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΕΝΣΑΕΙ 
 

Κάκε ζνςταςθ που αφορά ςε τεχνικό κζμα πρζπει να υποβάλλεται γραπτά ςτο ςχετικό 
ζντυπο προσ τθ Γραμματεία των Αγϊνων εντόσ 30 λεπτϊν από τθν ανακοίνωςθ του 
αποτελζςματοσ. Η ζνςταςθ κα πρζπει να είναι υπογεγραμμζνθ από τον εκπρόςωπο του 
ςωματείου και να ςυνοδεφεται από ζνα παράβολο των 50€, το οποίο κα παρακρατθκεί ςε 
περίπτωςθ που θ ζνςταςθ δε γίνει δεκτι. Η εκδίκαςθ τθσ ζνςταςθσ κα γίνεται άμεςα και 
κα δίνεται γραπτϊσ με υπογραφι του Αλυτάρχθ των Αγϊνων. 

 
 

ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 

Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ πρζπει να υποβλθκοφν γραπτά ςτο επιςυναπτόμενο ζντυπο, 
μζχρι τισ 18/6/2021 ςτα e-mail office2@hafdeaf.gr και hafdeaf@otenet.gr τθσ ΕΟΑΚ.  

Δεν γίνονται αποδεκτζσ δθλϊςεισ που δεν φζρουν υπογραφι και ςφραγίδα του 
ςωματείου. Επιςυνάπτεται φόρμα ςυμμετοχισ. 

mailto:office2@hafdeaf.gr
mailto:hafdeaf@otenet.gr
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ΑΘΛΗΣΕ 
 

τισ δθλϊςεισ ςυμμετοχισ κα πρζπει ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ να αναφζρονται όλα τα ςτοιχεία των 
ακλθτϊν (επίκετο, όνομα, αρικμόσ μθτρϊου, θλικία (θθ/μμ/χχ), αγωνιςτικι κατθγορία και 
αγωνίςματα) ϊςτε να είναι εφικτόσ ο ζλεγχοσ των ςτοιχείων από τθ Γραμματεία των 
Αγϊνων. 

Οι ΝΕΟΙ ακλθτζσ ΠΡΕΠΕΙ να γνωςτοποιθκοφν ςτθ διλωςθ ςυμμετοχισ. Πλθροφορίεσ 
ςχετικά με τθν αξιολόγηςη (classification) των ακλθτϊν κα δοκοφν μετά τθν ολοκλιρωςθ 
των δθλϊςεων ςυμμετοχισ. 

 
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΚΔΦΗ ΘΑ ΓΟΘΟΤΝ ΜΔΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΧΝ 

ΓΗΛΧΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ. 

 Η Δ.Ο.Α.Κ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΙ ή ΝΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΣΗΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΦΟΟΝ 
ΚΡΙΝΔΙ ΟΣΙ ΤΠΑΡΥΔΙ ΟΒΑΡΟ ΛΟΓΟ.   

 ΚΑΘΔ ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΘΑ ΓΝΧΣΟΠΟΙΗΘΔΙ ΔΓΚΑΙΡΑ ΣΑ ΧΜΑΣΔΙΑ. 
 
 

 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΟΑΚ 

                   Ο ΓENIKO ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ                                                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ 

                   Παναγιϊτθσ Κορδονοφρθσ         ταυρακάκθσ Ιωςιφ 


