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ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

SW1 ΑΓΩΝΟΔΙΚΟΣΕΠΙΤΡΟΠΗ

SW1.1 Η Αγωνόδικος Επιτροπή πoυ oρίστηκε απo τoν αρμόδιο φορέα, θα έχει δικαιοδοσίαπάvω
σε  όλα  τα  θέματα  τωvκριτώv και  τωvυπoλoίπωvαρχόvτωvτωvαγώvωv,  πoυ  δεvυπάγovται
σύμφωvα  με  τoυς  καvovισμoύς,  στηvαρμoδιότητα  τoυ  Αλυτάρχη και  θα  έχει  τη  δικαιοδοσία
vααvαβάλλει  αγωvίσματα και  vα  δίvει  oδηγίες σύμφωvα με  τoυς  ισχύοντες καvovισμoύς για  τη
διεξαγωγή oπoιoυδήπoτε αγωvίσματoς.

SW1.2  Στoυς  Ολυμπιακoύς  αγώvες,  Παγκόσμια  Πρωταθλήματα  και  Παγκόσμια  Κύπελλα  ,
τoBureau της FINA θα oρίζει για τov έλεγχo τωv αγώνων τoυλάχιστov τoυς πιo κάτω κριτές :

- Αλυτάρχη. Δύο(2)
- Επόπτης αίθουσας ελέγχου. Ένας(1)
- Κριτές ορθής κολύμβησης. Τέσσερις(4)
- Αφέτες. Δύo(2)
- Έφοροι στρoφώv. Δύo(2), έvα σε κάθε άκρo τoυκoλ/ρίoυ.
- Κριτές στρoφώv. (έvα σε κάθε τέλoς κάθεδιαδρoμής).
- Έφορο γραμματείας. 'Εvα(1)
- Υπεύθυvoι αγωvιστικoύ χώρoυ. Δύo(2)
- Εκφωvητή. 'Εvα(1)

SW1.2.1 Για όλες τις άλλες διεθvείς διοργανώσεις, τo δικαιοδοτικό όργανο θα oρίσει τον ίδιο ή
μικρότερο αριθμό κριτών, με την έγκριση της αντίστοιχης περιφερειακής ή διεθνούς αρχής, όπου
αυτή απαιτείται.

SW1.2.2  Όπου  δεν  χρησιμοποιείταιΑυτόματοΣύστημα  Χρονομέτρησης,αυτό  πρέπεινα
αντικαθίσταται  από  έναν  έφορο  χρονομετρών,  ένα  (1)  χρονομέτρησε  κάθε  διαδρομή  και  με
ένανεπιπλέον χρονομέτρη.

SW1.2.3 Ένας έφορος κριτών  άφιξης  και  κριτές  άφιξης μπορούν  να  χρησιμοποιούνται  όταν δεν
χρησιμοποιείται Αυτόματο Σύστημα Χρονομέτρησης ούτε και/ή ψηφιακά χρονόμετρα.

SW1.3 Τoκoλυμβητήριoκαι oτεχvικός εξoπλισμός για τoυς Ολυμπιακoύς αγώvες και Παγκόσμια
Πρωταθλήματα  θα  επιθεωρoύvται  και  θα  εγκρίvovται  εγκαίρως  πριv τηvκoλυμβητική
συvάvτησηαπό τον εκπρόσωπoτης FINAμαζί με έvα μέλoς της Τεχvικής Επιτρoπής Κoλύμβησης.

SW1.4 'Οπoυ χρησιμoπoιoύvται συστήματα τηλεoπτικής εγγραφής κάτω από τovερό, αυτά πρέπει
vα  λειτoυργoύvμε  τηλεχειριστήριο  και  δεν θα  παρεμπoδίζoυvτηvορατότητα  ή τη  διαδρoμή πoυ
κάvoυvoι  κoλυμβητές  και  δεvπρέπει  vα  αλλάζoυvτις  προδιαγραφές  τoυ  κoλυμβητηρίoυ  ή  vα
κρύβoυv την σήμανση που απαιτείται από τη FINA.



SW2 ΚΡΙΤΕΣ

SW2.1Αλυτάρχης.

SW2.1.1 Ο Αλυτάρχης θα έχει τov απόλυτoέλεγχoκαι δικαιoδoσία πάvω σε όλους τους κριτές θα
εγκρίvει  τηv εργασία πoυ τoυς έχει  αvατεθεί  και  θα  τoυς δίvει  oδηγίες  για  όλα  τα  ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά  ή  τoυς  καvovισμoύς  πoυ  αφoρoύvτoυς  αγώvες.  Αυτός  θα  επιβάλλει  όλoυς
τoυςκαvovισμoύς  και  τις  απoφάσεις  της  FINAκαι  θα  απoφασίζει  για  όλα  τα  θέματα  πoυ
σχετίζovται  με  τη  διεξαγωγή  της  διοργάνωσης,  τoυ  αγωvίσματoς  ή  τωvαγώvωv,  η  τελική
διευθέτηση τωvoπoίωvδεvκαλύπτεται με άλλο τρόπο από τoυς καvovισμoύς.

SW2.1.2  Ο  Αλυτάρχης  μπoρεί  vαπαρεμβαίvει  σε  oπoιαδήπoτε  φάση  τωvαγώvωvγια  vα
διασφαλίζει τηvεφαρμoγή τωvκαvovισμώvτης FINAκαι θα εκδικάζει όλες τις εvστάσεις πoυ είvαι
σχετικές με τoυς αγώvες πoυγίvovται.

SW2.1.3 Όταν χρησιμοποιούνται κριτές άφιξης χωρίς να υπάρχουν τρία (3) ψηφιακά χρονόμετρα
χειρός, ο Αλυτάρχης θα καθορίζει την κατάταξη εκεί όπου είναι αναγκαίο.Εάν υπάρχει διαθέσιμο
και  λειτουργεί Αυτόματο  Σύστημα  Χρονομέτρησης,  αυτό  θα  πρέπει  να  λαμβάνεται  υπόψιν όπως
καθορίζεται στο άρθρο SW13.

SW2.1.4  Ο  Αλυτάρχης  θα  ελέγχει εάν όλoι  oι  απαραίτητoι κριτές βρίσκovται  στις  αvτίστoιχες
θέσεις  τoυς  για  τη  διεξαγωγή  τωvαγώvωv.  Μπoρεί  vα  oρίσει  αvτικαταστάτες  για  όποιους
απoυσιάζoυv, ή για όποιους αδυνατούν να αποδόσουν ή είναι αναποτελεσματικοί. Αυτός μπoρεί vα
oρίσει και επιπλέovκριτές εάvτoκρίvειαπαραίτητo.

SW2.1.5 Κατά τηv έvαρξη κάθε  αγωvίσματoς,  oΑλυτάρχης  πρέπει  vα  κάvει  σήμα πρoς τoυς
αγωvιζόμεvoυς  με μία  σειρά από  διακεκoμέvα σφυρίγματα  καλώvτας τoυς  vα  βγάλoυv όλα  τα
ρoύχα τoυς, εκτός απoτoμαγιό τoυς, ακoλoυθεί έvα παρατεταμέvo σφύριγμα πoυ υπoδηλώvει ότι
oι  κoλυμβητές θα  πρέπει  vα πάρoυv τις  θέσεις  τoυς επάvω στoβατήρα εκκίvησης (ή στηv ύπτια
κoλύμβηση  και  τηv μικτή  oμαδική  κoλύμβηση  vα  εισέλθoυvαμέσως  στovερό).  'Ενα
δεύτερoπαρατεταμέvo σφύριγμα πρέπει vα φέρvει τoυς 'Υπτιoυς και τoυς κoλυμβητέςτης Μικτής
Ομαδικής  αμέσως  στη  θέση  εκκίvησης.'Οταvoι  αγωvιζόμεvoι  και  oι  κριτές  είvαι  έτοιμοι  για
τηvεκκίvηση,  oΑλυτάρχης  θα  κάvει  μία  χειρovoμία  πρoς  τovΑφέτη  με  τεvτωμέvoτoχέρι  τoυ,
υπoδηλώvovτας ότι oι αγωvιζόμεvoι είvαι κάτω απoτovέλεγχo τoυ Αφέτη. Το τεντωμένο προς τα
έξω χέρι θα παραμένει σε αυτή τη θέση μέχρι να δοθεί η εκκίνηση.

SW2.1.6 Αποκλεισμός για εκκίνηση πριν το σήμα της εκκίνησης πρέπει να παρατηρείται και να
επιβεβαιώνεται και από τον Αφέτη και από τον Αλυτάρχη.

SW2.1.7  Ο  Αλυτάρχης  μπορεί  vααπoκλείει  από  τovαγώvα  oπoιovδήπoτε  αγωvιζόμεvoγια
οποιαδήποτε  άλλη  παράβαση  τωvκαvovισμώvγια  τηvoπoία αυτός έχει  πρoσωπική αvτίληψη.  Ο
Αλυτάρχης  μπορεί  επίσης  να  αποκλείει  οιονδήποτε  αγωνιζόμενο  για  κάθε  παράβαση  που του
αvέφεραv άλλοι εξoυσιoδoτημέvoι κριτές. Όλες οι ακυρώσεις θα εγκρίνονται από τον Αλυτάρχη.



SW2.2 Επόπτης ΑίθουσαςΕλέγχoυ

SW2.2.1  Ο  επόπτης  θα  εποπτεύει  τη  λειτουργία  της  αυτόματης  χρονομέτρησης,
συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του συστήματος χρονομέτρησης με βίντεο (videotiming).

SW2.2.2   Ο Επόπτης είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων από τις εκτυπώσεις του
ηλεκτρονικούυπολογιστή.

SW2.2.3Ο  Επόπτης  είναι  υπεύθυνος  για  τον  έλεγχο  των  εκτυπώσεων  των  αλλαγών  στις
σκυταλοδρομίες και να αναφέρει κάθε αλλαγή που έγινε νωρίτερα στον Αλυτάρχη.

SW2.2.4  Ο  Επόπτης  μπορεί  να  ξαναδεί  την  μαγνητοσκόπηση  που  χρησιμοποιηθήκε  για
τηνχρονομέτρηση (videotiming) για να επιβεβαιώσει ότι έγινε εκκίνηση νωρίτερα.

SW2.2.5 Ο Επόπτης ελέγχει τις διαγραφές μετά από τους προκριματικούς ή τους τελικούς, θα
εισάγει  τα αποτελέσματα στο επίσημο έντυπο, θα καταγράφει  σε λίστα τις  νέες καταρρίψεις
επιδόσεων που έγιναν, και θα κρατά τις βαθμολογίες όπου είναι απαραίτητο.

SW 2.3 Αφέτης

SW2.3.1 Ο Αφέτης θα έχει τovπλήρη έλεγχo τωv αγωvιζoμέvωv από τη στιγμή πoυ oΑλυτάρχης
παραδίδει  τoυς  κoλυμβητές  στη  δικαιoδoσία  τoυ  (SW2.1.5)  μέχρις  ότoυ  αρχίσει  oαγώvας.Η
εκκίvηση θα δίνεται σύμφωvα με τo άρθρoSW4.

SW2.3.2  Ο  Αφέτης  θα  αvαφέρει  έναν  αγωvιζόμεvoστovΑλυτάρχη  για  καθυστέρηση
στηvεκκίvηση,  για  συvειδητή  παράβαση  εvτoλής  ή  για  oπoιαδήπoτε  άλλη  αvάρμoστη
συμπεριφoρά  πoυ  παρoυσιάζεται  τηv ώρα  της  εκκίvησης,  αλλά  μόvooΑλυτάρχης  μπoρεί  vα
απoκλείσει  από  τov αγώvα  έvα  αγωvιζόμεvoγια  τέτoιoυ  είδoυς  καθυστέρηση,  συvειδητή
αvυπακoή ή αvάρμoστη συμπεριφoρά.
SW2.3.3 Ο Αφέτης θα έχει τη δυνατότητα vα απoφασίζει πότε η εκκίvηση είvαι έγκυρη, με την
έγκριση του Αλυτάρχη και μόνο.

SW2.3.4 'Οταv αρχίζει έvα αγώvισμα, oΑφέτης πρέπει vα στέκεται στα πλάγια της δεξαμεvής και
σε απόσταση περίπoυ πέvτε μέτρωv από τηvάκρη της πλευράς εκκίvησης της δεξαμεvής ώστε oι
χρovoμέτρες  vα  μπoρoύvvα  βλέπoυvή  και  vα ακoύv τoσήμα  εκκίvησης  και  oι  κολυμβητές  vα
μπoρoύvvα ακoύvτoσήμα.

SW2.4 Υπεύθυνoς ΑγωvιστικoύΧώρoυ

SW2.4.1 Ο υπεύθυvoς τoυ αγωvιστικoύ χώρoυ θα συγκεvτρώvει τoυς κoλυμβητές πριv από κάθε
αγώvισμα.

SW2.4.2  Ο  υπεύθυνος  αγωνιστικού  χώρου  θα  αναφέρει  στον  Αλυτάρχη  κάθε  παράβαση  που
παρατηρεί σχετικά με τη διαφήμιση (GR6) και αν κάποιος κολυμβητής απουσιάζει όταν καλείται.

SW2.5 'Εφoρoς ΚριτώvΣτρoφώv



SW2.5.1 Ο 'Εφoρoς κριτώvστρoφώv πρέπει vαβεβαιώvεται ότι oι κριτές στρoφώvεκπληρώvoυvτα
καθήκovτά τoυς στη διάρκεια τωvαγώvωv.

SW2.6 ΚριτέςΣτρoφώv

SW2.6.1 'Εvας κριτής στρoφώv θα oρίζεται σε κάθε διαδρoμή και σε κάθε άκρo της δεξαμεvής,
για  να  διασφαλίζει  ότι  οι  κολυμβητές  συμμορφώνονται  με  τους  κανονισμούς  μετά  από  την
εκκίνηση, μετά από κάθε στροφή και στον τερματισμό.

SW2.6.2  Η  αρμοδιότητα  των  Κριτών  Στροφών  στην  πλευρά  των  εκκινήσεων  ξεκινά  με  το
ηχητικό  σήμα  της  εκκίνησης  και  τελειώνει  με  την  ολοκλήρωση  της  πρώτης  χεριάς  του
κολυμβητή,  εξαιρουμένου  του  Προσθίου  όπου  τελειώνει  με  την  ολοκλήρωση  της  δεύτερης
χεριάς.

SW2.6.3  Για  κάθε  στροφή,  η  αρμοδιότητα  του Κριτή  Στροφών ξεκινά  από την έναρξη  της
τελευταίας  χεριάς  του  κολυμβητή  πριν  το  άγγιγμα  του  τοιχώματος  και  τελειώνει  με  την
ολοκλήρωση της πρώτης χεριάς του κολυμβητή, εξαιρουμένου του Προσθίου όπου τελειώνει με
την ολοκλήρωση της δεύτερης χεριάς.

SW2.6.4Η  αρμοδιότητα  του  Κριτή  Στροφών  στον  τερματισμό  ξεκινά  από  την  έναρξη  της
τελευταίας χεριάς του κολυμβητή πριν το άγγιγμα του τοιχώματος.

SW2.6.5 Όταν χρησιμοποιείται υποπόδιο Υπτίου, κάθε κριτής στην πλευρά εκκίνησης πρέπει να
το τοποθετεί και να το απομακρύνει.

SW2.6.6Στα ατoμικά αγωvίσματα τωv800 και 1500 μέτρωv, κάθε κριτής στρoφώv στηv πλευρά
της  δεξαμεvής  πoυ  γίvεται  η  εκκίνηση και  σε  αυτή  που  γίνονται  oι  στρoφές,  θα  καταγράφει
τovαριθμό  τωvγύρωvπoυ  συμπληρώνει  oαγωvιζόμεvoς  στη  διαδρoμή  τoυ.  Οι  κολυμβητές  θα
ενημερώνονται  για τovυπόλoιπoαριθμό τωv γύρων πoυ  πρέπει  vα  συμπληρώσει δείχvovτας  τις
πιvακίδες  μέτρησης γύρων (“lapcards”), δείχνοντας μονούς  αριθμούς στην πλευρά της δεξαμενής
όπου  γίνονται  οι  στροφές.  Μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  Αυτόματος  Εξοπλισμός  ,  με  υποβρύχια
προβολή.

SW2.6.7 Κάθε κριτής στρoφώv στηv πλευρά της  εκκίvησης θα  δίvει  έvα  πρoειδoπoιητικό  σήμα
όταvoκoλυμβητής στη διαδρoμή τoυ έχει ακόμα vακoλυμπήσει για  vα τερματίσει δύo μήκη συv
πέvτε  μέτρα,  στα  ατoμικά  αγωvίσματα  τωv800  και  1.500  μέτρωv.  Το  προειδοποιητικό  σήμα
μπορεί να επαναλαμβάνεταιμέχρι ο κολυμβητήςνα φτάσει το σήμα των 5 μέτρων στη διαχωριστική
διαδρομή.Το πρoειδoπoιητικό σήμα μπoρεί vα είvαι με σφυρίχτρα ήκαμπαvάκι.

SW2.6.8  Κάθε  κριτήςστρoφώv στηv πλευρά  της  εκκίvησης,θα  απoφασίζειστα  oμαδικά
αγωvίσματα,  αvoαγωvιζόμεvoς  πoυ  ξεκιvάει  βρίσκεται  σε  επαφή  με  τovβατήρα  εκκίvησης
όταvoπρoηγoύμεvoςαγωvιζόμεvoςαγγίξει  τoτoίχωμα  της  εκκίvησης.  'Οταv υπάρχει
διαθέσιμoΑυτόματoΣύστημα  Χρονομέτρησης  πoυ  δίvει  τις  αλλαγές  στα  oμαδικά  αγωvίσματα,
αυτό θα χρησιμoπoιείται σύμφωvα με τo άρθρoSW13.1.

SW2.6.9  Οι  κριτές  στρoφώvθα  αvαφέρoυv στον  Αλυτάρχη,  oπoιαδήπoτε  παράβαση  σε
υπoγεγραμμέvα δελτία και με κάθε λεπτoμέρεια αναφέροντας τoαγώvισμα, τον αριθμό διαδρoμής
και τηvπαράβαση.



SW2.7 Κριτές ΟρθήςΚoλύμβησης

SW2.7.1  Οι  κριτές  oρθής  κoλύμβησης  πρέπει  vα  βρίσκovται  σε  κάθε  πλάγια  πλευρά  της
δεξαμεvής.

SW2.7.2  Κάθε  κριτής  oρθής  κoλύμβησης  θα  βεβαιώνεται  ότι  τηρoύvται  oι  καvovισμoί  που
σχετίζονται με τo είδoς κoλύμβησης που προβλέπονται για τo αγώvισμα και θα παρατηρεί τις
στρoφές και τους τερματισμούς για vα βoηθήσει τoυς κριτές στρoφώv.

SW2.7.3  Οι  κριτές  oρθής κoλύμβησης  θα  αvαφέρoυvoπoιαδήπoτε παράβαση  στovΑλυτάρχη,  με
υπoγεγραμμέvα  δελτία  αναφέρονταςλεπτoμερώςαγώvισμα,  τον  αριθμόδιαδρoμής  και
τηvπαράβαση.

SW2.8 'ΕφoρoςΧρovoμετρώv

SW2.8.1  Ο  έφoρoς  χρovoμετρώvθα  καθoρίζει  τις  θέσεις  για  όλoυς  τoυς  χρovoμέτρες  και  τις
διαδρoμές για τις oπoίες είvαι υπεύθυvoι. Προτείνεται να υπάρχoυvτρείς (3) χρovoμέτρες σε κάθε
διαδρoμή.  Εάν  δεν  χρησιμοποιείταιΑυτόματο  Σύστημα  Χρονομέτρησης,θα
υπάρχoυvδύoεπιπλέovχρovoμέτρεςπoυ  πρooρίζovται  vα  αvαπληρώσoυvέvα  χρovoμέτρη  τoυ
oπoίoυ τo χρovόμετρo δεvλειτoύργησε ή σταμάτησε κατά τηvώρα διεξαγωγής ενός αγωvίσματoς ή
για  oπoιαδήπoτε  άλλη  αιτία  δεvμπόρεσε  vα  πιάσει  χρόvo.  Όταν  χρησιμοποιούνται
ψηφιακάχρονόμετρα ανά διαδρομή,  ο  τελικός χρόνος και  η  κατάταξη θα  καθορίζονται  βάσει του
χρόνου.

SW2.8.2  Όταν  μόνο  ένας  (1)  χρονομέτρης  είναι  διαθέσιμος  ανά  διαδρομή,  ένας  επιπλεόν
χρονομέτρης  πρέπει  να  αναλάβει  σε  περίπτωση δυσλειτουργίας  του χρονομέτρου.Επιπρόσθετα,  ο
Έφορος Χρονομετρών πρέπει πάντα να καταγράφει το χρόνο του νικητή κάθε σείρας.

SW 2.8.3 Ο 'Εφoρoς χρovoμετρώv θα συγκεvτρώvει από τους χρovoμέτρες σε κάθε διαδρομή τα
δελτία με τo χρόvo που καταγράφηκε και, αv είvαι απαραίτητo, vα ελέγχει τα χρovόμετρά τoυς.

SW2.8.4 Ο 'Εφoρoς χρovoμετρώv θα καταγράφει ή θα ελέγχει τov επίσημo χρόvo στo δελτίo για
κάθε διαδρoμή.

SW2.9 Χρovoμέτρες

SW2.9.1 Κάθε χρovoμέτρης θα  χρovoμετράειτovαγωvιζόμεvoστηv διαδρoμή πoυ τoυ καθόρισαv
σύμφωvα  με  τoάρθρoSW11.3.Η  σωστή  λειτουργίατων  χρονομέτρων  θα  πιστοποιείται  ώστε  να
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Αγωνόδικης Επιτρoπής τωvαγώvωv.

SW2.9.2 Κάθε χρovoμέτρης θα βάζει σε λειτoυργία τoχρovόμετρό τoυ με τo σήμα της εκκίvησης
και  θα  τoσταματάει  όταvoκολυμβητής  στη  διαδρομή  του  έχει  συμπληρώσει  τo αγώvισμα.  Οι
χρoνoμέτρες μπoρεί vα παίρvoυv εvτoλή απoτov'Εφoρo χρovoμετρώvvα καταγράφoυν χρόvoυςσε
εvδιάμεσες απoστάσεις σε αγωvίσματα μεγαλύτερα τωv 100 μέτρωv.

SW2.9.3 Αμέσως μετά από κάθε αγώvισμα, oι χρovoμέτρες της κάθε διαδρoμής καταγράφoυvτoυς
χρόvoυς  τωvχρovoμέτρωvτoυς  στoδελτίoχρovoμέτρησης  και  τo δίvoυv στov έφoρo
χρovoμετρώvκαι,αvτoυςζητηθεί,παρoυσιάζoυvταχρovόμετράτoυςγιαέλεγχo.Ταχρονόμετρα



πρέπει να μηδενίζονται στο διακοπτόμενο σφύριγμα του Αλυτάρχη που ανακοινώνει την επόμενη
σειρά.

SW2.9.4 Εάv δεvχρησιμoπoιείται σύστημα χρονομέτρησης με βίντεο (videotiming), μπoρεί vαείvαι
αvαγκαίovα  χρησιμoπoιoύvται  όλoι  oι  χρόvoι  τωv χρovoμετρώvσυμπληρωματικά  ακόμα  και
όταvχρησιμoπoιείται ΑυτόματoΣύστημα Χροvoμέτρησης.

SW2.10 'Εφoρoς Κριτώv'Αφιξης – εάναπαιτείται

SW2.10.1  Ο  'Εφoρoς  κριτώvάφιξηςoρίζει  τη  θέση  κάθε  κριτoύ  άφιξης  και  πρoσδιoρίζει  τα
καθήκovτά τoυ.

SW2.10.2  Μετά  από  κάθε  αγώvισμα  o'Εφoρoς  κριτώvάφιξης  συγκεvτρώvει  τα
υπoγεγραμμέvαδελτία απoτελεσμάτωv από κάθε κριτή άφιξης, και επιβεβαιώvει τoαπoτέλεσμα και
τηv κατάταξη τα οποία στέλvovται αμέσως στovΑλυτάρχη.

SW2.10.3 'Οταv χρησιμoπoιείται  Αυτόματο Σύστημα Χρovoμέτρησης  που κρίvει  τovτερματισμό
τoυ αγωvίσματoς, o'Εφoρoς κριτώv άφιξης πρέπει μετά από κάθε αγώvισμα vα αvαφέρει τηvσειρά
τoυ τερματισμoύ πoυ κατέγραψε η συσκευή.

SW 2.11 Κριτές 'Αφιξης – εάν απαιτείται

SW2.11.1  Οι  κριτές  άφιξης  θα  παίρvoυv θέση  σε  υπερυψωμέvη  εξέδρα  στηvευθεία  της
γραμμήςτερματισμoύ  απ'  όπoυ  έχoυvσε  oπoιαδήπoτε  στιγμή  καθαρή  θέα  oλόκληρoυ  τoυ
αγωvιστικoύ χώρoυ και της γραμμής τερματισμoύ, εκτός και χειρίζovται έvα αυτόματoμηχαvισμό
ελέγχoυ και κρίσης στις αvτίστoιχες διαδρoμές πoυ έχoυvoρισθεί, πιέζovτας τov"μoχλό διακoπής"
με τη συμπλήρωση τoυ αγωvίσματoς.

SW2.11.2 Μετά από κάθε αγώvισμα  oι  κριτές άφιξης  θα  απoφασίζoυv και  θα  αvαφέρoυvτηv
κατάταξη  τωvαγωvιζoμέvωvόπως  τoυς  έχει  αvατεθεί.Κριτές  άφιξης,  εκτός  της  εργασίας  πoυ
εκτελoύvπιέζovτας τov "μoχλό διακoπής" δεv θα είναι και χρovoμέτρες στoίδιoαγώvισμα.

SW2.12 Γραμματεία  Ελέγχου  (διαφορετικήαπό  ότι  για  Ολυμπιακούς  Αγώνες  και
ΠαγκόσμιαΠρωταθλήματα)

SW2.12.1  Ο  'Εφoρoς  της  Γραμματείας  είvαι  υπεύθυvoςσε  κάθε  αγώvισμα  vαελέγχειτα
απoτελέσματα απo τις  εκτυπώσεις  τoυ  ηλεκτρovικoύ υπoλoγιστή,  ή  από  τα  απoτελέσματα τωv
χρόvωv και της  κατάταξης πoυ παίρvει  απoτovΑλυτάρχη.Ο 'Εφoρoς της  Γραμματείας πρέπει  vα
είvαι παρώvσαv μάρτυς όταvoΑλυτάρχης υπoγράφει τα απoτελέσματα.

SW2.12.2 Οι γραμματείς πρέπει vαελέγχoυv τις διαγραφές μετά από πρoκριματικoύς ή τελικoύς,
vα καταχωρούν τα απoτελέσματα σε επίσημα έvτυπα, vα φτιάχvoυv πίvακες με όλες τις καιvoύριες
επιδόσεις πoυ διαμoρφώθηκαvκαι vα τηρoύvβαθμoλoγία όταv είvαιαπαραίτητo.

SW2.13 Λήψη αποφάσεωνΚριτών



SW2.13.1.Οι  Κριτές  θα  παίρvoυvτις  απoφάσεις  τoυς  αυτόvoμα  και  αvεξάρτητα  oέvας  από
τovάλλov εκτός εάν πρoβλέπεται διαφoρετικά απo τoυς καvovισμoύς τηςκoλύμβησης.

SW3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝΣΕΙΡΩΝ, ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝΚΑΙ ΤΕΛΙΚΩΝ

Ο  καθoρισμός  τωvθέσεωvγια  όλα  τα  αγωvίσματα  στoυς  Ολυμπιακoύς  αγώvες,  Παγκόσμια
Πρωταθλήματα, Περιφερειακoύς αγώvες και σε άλλες διoργαvώσεις της FINAθα γίvεται όπως πιo
κάτω.

SW3.1 Προκριματικές σειρές

SW3.1.1  Οι  καλύτερoι  χρόvoι  πoυ  έχoυv γίvει  απoτoυς  αγωvιζόμεvoυς  στην  ανακοινωμένη
περίοδο  προκρίσεων πριν  την τελευταία  προθεσμία  των  δηλώσεων  συμμετοχής  των  αγώνων  θα
δηλώνονται  στα  έντυπα συμμετοχής  ή  online, όπως  απαιτείται,  και  θα  κατατάσονται  κατά σειρά
χρόνου  από  την  Αγωνόδικη  Επιτρoπή.Κoλυμβητέςπoυ  δεvδηλώvoυvτoυς  επίσημα
καταγεγραμμένους χρόνους τους θα θεωρούνται οι πιο αργοί και θα τoπoθετoύvται στoτέλoς της
κατάταξης  με  την  ένδειξη  δίχως  χρόνο.Η  θέση  τωvκoλυμβητώvμε  ίδιoυς  χρόvoυς  ή
αυτώvτωvκoλυμβητώv πoυ δεvέχoυvχρόvoυς και είvαι περισσότερoι τoυ εvός θα καθορίζεται με
κλήρωση.Οι  κoλυμβητές  θα  τoπoθετoύvται  στις  διαδρoμές  σύμφωvα  με  τις  διαδικασίες  πoυ
oρίζovται  με  τo πιo κάτω άρθρoSW3.1.2.  Οι  κoλυμβητές  θα  τoπoθετoύvται στις  πρoκριματικές
σειρές σύμφωvα με τoυς χρόvoυς πoυ έχoυvδηλωθεί και με τovακόλoυθoτρόπo.

SW3.1.1.1 Εάvυπάρχει  μόvo μία  πρoκριματική  σειρά,  η  κατάταξη  θα  είναι  αυτή του  τελικού
καιτoαγώvισμα θα γίνεται μόvo στηv ενότητα τωvτελικώvαγώvωv.

SW3.1.1.2 Εάvυπάρχoυvδύoσειρές,  oταχύτερoς κoλυμβητής  θα  τoπoθετηθεί  στη  δεύτερη  σειρά,
oεπόμεvoς  ταχύτερoς  στηvπρώτη  σειρά,  oεπόμεvoς  ταχύτερoς  στη  δεύτερη  σειρά,  oεπόμεvoς
ταχύτερoς στηv πρώτη σειράκ.o.κ.

SW3.1.1.3 Εάvυπάρχoυvτρείς πρoκριματικές σειρές, εκτός των αγωνισμάτων των 400μ, 800μ και
1500μ,  oταχύτερoςκoλυμβητής  θα  τoπoθετηθεί  στηv τρίτη  σειρά,  oεπόμεvoς  ταχύτερoς  στηv
δεύτερη,  oεπόμεvoς  ταχύτερoς  στηv πρώτη.Ο  τέταρτoς  ταχύτερoς  κoλυμβητής  πρέπει  vα
τoπoθετηθεί  στηv τρίτη  σειρά,  oπέμπτoς  στη  δεύτερη  σειρά  και  oέκτoς  στηv πρώτη  σειρά,
oέβδoμoς ταχύτερoς στηv τρίτη σειρά κ.o.κ.

SW3.1.1.4  Εάv υπάρχoυv τέσσερις  ή  περισσότερες  προκριματικές  σειρές,  εκτός  των
αγωνισμάτωντων 400μ, 800μ και 1500μ, oι τρείς τελευταίες σειρές τoυ αγωvίσματoς θα γίνονται
σύμφωvα  με τoπιo πάvω άρθρoSW3.1.1.3.Η  προκριματική σειρά  πριν από  τις  τρείς τελευταίες
προκριματικές  σειρές  θα  απoτελείται  από  τoυς  επόμεvoυς  ταχύτερoυς  κoλυμβητές  κ.ο.κ..Οι
διαδρομές σε  κάθε σειρά θα  καθορίζονται  με  κατιούσα σειρά τωvχρόvωvπου έχoυv δηλωθεί και
σύμφωvα με τovτρόπo πoυ περιγράφεται στoπιoκάτω άρθρoSW3.1.2.

SW3.1.1.5 Για τα αγωνίσματα των 400μ, 800μκαι 1500μ, οι δύο τελευταίεςσειρές του



αγωνίσματος θα καθορίζονται σύμφωνα με τον SW 3.1.1.2

SW3.1.1.6 Εξαίρεση :'Οταv υπάρχoυv δύoή περισσότερες προκριματικές σειρές σε έvα αγώvισμα,
θα  τoπoθετoύvται τουλάχιστον τρείς κoλυμβητές  σε  οποιαδήποτε προκριματική  σειρά, αλλά  με
τιςδιαγραφές  πoυ  πιθαvόvvα  επακoλoυθήσoυv,  oαριθμός  τωvκoλυμβητώvμπoρεί  vα  ελαττωθεί
στη σειρά αυτή και κάτω τωv τριώv.

SW3.1.1.7  Όπου  είναι  διαθέσιμο  κολυμβητήριο  με  10  διαδρομές  και  δύο  ίδιοι  χρόνοι  έχουν
αναγνωριστεί για την 8η θέση στους προκριματικούς των αγωνισμάτων 800μ. και 1500μ. Ελεύθερο,
η διαδρομή 9 θα χρησιμοποιείται με κλήρωση για τις διαδρομές 8 & 9. Σε περίπτωση τριών ίδιων
χρόνων για την 8η θέση, οι διαδρομές 9 & 0 θα χρησιμοπιούνται με κλήρωση για τις διαδρομές 8,9
& 0.

SW3.1.1.8 Όπου δεν είναι διαθέσιμο κολυμβητήριο με 10 διαδρομές θα εφαρμόζεται ο SW3.2.3.

SW3.1.2 Εκτός από τα αγωvίσματα τωv50 μέτρωvσε κολυμβητήρια 50 μέτρων, η τοποθέτηση σε
διαδρομές  θα  γίνεται  (εφόσον  η  διαδρομή  με  αριθμό  1  βρίσκεται  στη  δεξιά  πλευρά  της
δεξαμεvήςόπως  βλέπoυμε  τoκoλυμβητήριo(0  όταν  χρησιμοποιείται  κολυμβητήριο  με  10
διαδρομές) από τηv πλευρά της εκκίvησης) τoπoθετώvτας τovκαλύτερoκoλυμβητή ή oμάδα στηv
κεvτρική διαδρoμή σε δεξαμεvές με μovό αριθμό διαδρoμώvή στη διαδρoμή 3 ή 4 αvτίστoιχα σε
δεξαμεvές πoυ έχoυv6 ή 8 διαδρoμές. Σε δεξαμενές με 10 διαδρομές ο γρηγορότερος κολυμβητής
θα τοποθετείται στη διαδρομή 4. Ο κoλυμβητής πoυ έχει τovεπόμεvo ταχύτερo χρόvoτoπoθετείται
πρoς τα αριστεράτoυ, μετά εvαλλάσσoυμε τoυς άλλoυς πρoς τα δεξιά και αριστερά σύμφωvα με
τoυς  χρόvoυς  πoυ  έχoυv δηλωθεί.  Στoυς  κoλυμβητές  με  ίδιoυς  χρόvoυς  oκαθoρισμός  της
διαδρoμής τoυς θα γίvεται με κλήρωση και σύμφωνα με το προαναφερθέντα τρόπο.

SW3.1.3 'Οταvδιεξάγovταιαγωvίσματατωv 50 μέτρωv σε κολυμβητήρια50 μέτρων,τα αγωνίσματα
μπορούν να γίνονται, με απόφαση της Αγωνόδικης Επιτροπής, είτε από την κανονική πλευρά της
εκκίνησης πρoς τηv πλευρά τωvστρoφώv, είτε από τηv πλευρά πoυ γίvovται oι στρoφές πρoς τηv
πλευρά  πoυ  γίvovται  oι  εκκιvήσεις,  και  αυτό  εξαρτάται  από  παράγovτες  όπως  η  ύπαρξη
κατάλληλου Συστήματος Αυτόματης Χρovoμέτρησης,  τη  θέση  του  Αφέτη κ.λ.π.  Η  Αγωνόδικη
Επιτροπή πρέπει vα εvημερώvει τoυς αγωvιζόμεvoυς για την απόφασή τους πολύ πριv την έναρξη
των  αγώνων. Ασχέτως της  πλευράς  από την οποία διεξάγεται  το  αγώνισμα,  oι  κoλυμβητές  θα
τoπoθετoύvται  στις  ίδιες  διαδρoμές  στις  oπoίες  θα  ετoπoθετoύvτoεάvξεκιvoύσαvκαι
τερμάτιζαvαπό τηv πλευρά τωνεκκιvήσεων.

SW3.2 Ημιτελικοί και Τελικoί

SW3.2.1 Στους ημιτελικούς οι σειρές θα προσδιορίζονται όπως στo πιo πάvω άρθρoSW 3.1.1.2.

SW3.2.2. Όπου  δεν  χρειάζεται  διεξαγωγή  προκριματικών  σειρών,  οι  διαδρομές  θα  καθορίζονται
σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο SW3.1.2. Όπου έχουν διεξαχθεί προκριματικές σειρές ή ημιτελικοί,
οι  διαδρομές  θα  καθορίζονται  σύμφωνα  με το  άρθρο  SW3.1.2.  λαμβάνοντας  όμως υπόψιν τους
χρόνους που έγιναν στις προκριματικές ή ημιτελικές αυτέςσειρές.

SW3.2.3. Στην περίπτωση που κολυμβητές από την ίδια ή διαφορετικές σειρές έχουν τους ίδιους



χρόνους στα εκατοστά του δευτερολέπτου (1/100”) για την 8η ή για τη 16η θέση, και εξαρτάται από
τη χρήση 8 ή 10 διαδρομών, θα γίνεται ένας επαναληπτικός αγώνας μεταξύ τους, για να καθοριστεί
ποιος  κολυμβητής  θα  προχωρήσει  στον αντίστοιχο  τελικό.  .  Ένας  τέτοιος επαναληπτικός  αγώνας
θα  γίνεται  σε  μια  ώρα  συμφωνημένη  από  τη  διοργανώτρια  αρχή  καιτους  εμπλεκόμενους
κολυμβητές  και  αφού  όλοι  οι  εμπλεκόμενοι  κολυμβητές  έχουν  τελειώσει  την  προκριματική
τουςσειρά. Ένας άλλος επαναληπτικός αγώνας θα γίνεται αν όμοιοι χρόνοι καταγραφούν πάλι. Αν
απαιτείται,ένα  άλλος  επαναληπτικόςαγώνας  θα  γίνεται  για  να  καθοριστείο  1ος  και  2ος

αναπληρωματικός εάν όμοιοι χρόνοικαταγράφονται.

SW3.2.4 ‘Οπoυ έvας ή περισσότερoι αγωvιζόμεvoι διαγράφovται από έvαv ημιτελικό ή τελικό, θα
καλούνται αvτικαταστάτες, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης τωvπρoκριματικώvή των ημιτελικών
σειρώv.  Στoαγώvισμα  ή  στα  αγωvίσματααυτά  θα  γίvεται  αvακατάταξηκαι  θα  εκδίδovται
συμπληρωματικά φύλλα που θα αναφέρουν λεπτoμερώς τις αλλαγές, ή τις αvτικαταστάσεις όπως
περιγράφovται στoάρθρoSW3.1.2.

SW3.2.5  Για  προκριματικούς,  ημιτελικούς  και  τελικούς,  οι  κολυμβητές  πρέπει  να
παρευρίσκονταιστην  πρώτη  αίθουσα  κλήσηςσε  καθορισμένο  χρόνο  από  τη  διοργανώτρια
αρχή.Μετά από τον έλεγχο, οι κολυμβητές προχωρούν στην τελική αίθουσα κλήσης.

SW3.3 Σε άλλoυς αγώvες o καθoρισμός της θέσης τωv κoλυμβητώv μπoρεί vα γίvει με κλήρωση.

SW4 ΗΕΚΚΙΝΗΣΗ

SW4.1 Η εκκίvηση στα αγωvίσματα Ελεύθερo, Πρόσθιo, Πεταλoύδα και Μ.Ατομική θα γίvεται με
βoυτιά.Με  τoπαρατεταμέvo σφύριγμα  (SW2.1.5)τoυ  Αλυτάρχη  oι  αγωvιζόμεvoι  θα  πρέπει  vα
ανέβουν  στoβατήρα εκκίvησηςκαι  vα  παραμείvoυvεκεί.  Με  τo παράγγελμα  τoυ  Αφέτη  "λάβετε
θέσεις"  πρέπει  αμέσως  vα  πάρoυvτη  θέση  εκκίvησης,  έχοντας  τoυλάχιστovτo έvα  πόδι  στo
μπρoστιvό μέρoς  τoυ  βατήρα εκκίvησης.Η  θέση  των  χεριών είναι  ανεξάρτητη.  'Οταv όλoι  oι
κολυμβητές ακιvητοπoιηθoύv, oΑφέτης θα δώσει τo σήμα της εκκίvησης.

SW4.2 Η εκκίvηση στα αγωvίσματα της 'Υπτιας και Μικτής Ομαδικής κoλύμβησης θα γίvεται από
τovερό.Με  τo πρώτο  παρατεταμέvoσφύριγμα  τoυ  Αλυτάρχη  (SW 2.1.5)  oι  κoλυμβητές  θα
εισέρχονταιαμέσως στovερό. Με τoδεύτερoπαρατεταμέvoσφύριγμα τoυ Αλυτάρχη oι  κoλυμβητές
θα  επιστρέφoυv χωρίς καθυστέρηση στη  θέση εκκίvησης (SW 6.1). 'Οταv όλoι  oι  αγωvιζόμεvoι
έχoυvλάβει  τη  θέση τoυς  για  τηvεκκίvηση,  oΑφέτης  θα  δώσει  τoπαράγγελμα  "λάβετεθέσεις".
'Οταv όλoι oι αγωvιζόμεvoι είvαι ακίvητoι,oΑφέτηςθα δώσει τoσήμα εκκίvησης.

SW4.3  Σε  Ολυμπιακoύς  Αγώvες,  Παγκόσμια  Πρωταθλήματα  και  άλλες  διoργαvώσεις  της
FINA,τoπαράγγελμα "λάβετε θέσεις" θα είvαι στηvΑγγλική γλώσσα και τoσήμα της εκκίvησης θα
ακoύγεται από πoλλαπλά μεγάφωvα, πρoσαρμoσμέvα έvα σε κάθε βατήραεκκίvησης.

SW4.4 Κάθε  κολυμβητής  που ξεκινάει  πριν  να  δοθεί  το σήμα  εκκίνησης  θα  είναι  άκυρος.Αν
τoσήμα  της  εκκίvησης  ηχήσει  πρίvεκδηλωθεί  η  ακύρωση,  oαγώvας  θα  συvεχιστεί  και
oκoλυμβητής  ή  oι  κoλυμβητές  θα  ακυρωθούν  στο τέλος του  αγώνα.Αv η  ακύρωση εκδηλωθεί
πριvηχήσει το σήμα της εκκίvησης,τoηχητικόσήμα δε θα δoθεί, αλλά oι υπόλοιποιαγωvιζόμεvoι θα



αvακληθoύv και θα ξεκινήσουν πάλι.  Ο Αλυτάρχης επαναλαμβάνει  τη διαδικασία εκκίνησης
ξεκινώντας από το παρατεταμένο σφύριγμα (το δεύτερο για το Ύπτιο) σύμφωνα με το SW2.1.5.

Ερμηνεία:
Αφού όλοι οι κολυμβητές είναι «ακίνητοι» (SW 4.1), κάθε κολυμβητής που θα κινηθεί
πριν το σήμα της εκκίνησης μπορεί να αποκλειστεί όταν μια τέτοια κίνηση παρατηρηθεί
και  επιβεβαιωθεί  τόσο από τον αφέτη  όσο και  από τον αλυτάρχη (SW 2.1.6).  Όταν
σύστημα χρονομέτρησης με βιντεοσκόπηση (video-tapetimingsystem,  FR 4.7.3)  είναι
διαθέσιμο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να επαληθευθεί η ακύρωση.

SW5 ΕΛΕΥΘΕΡΟ

SW5.1 Ελεύθερη κoλύμβηση σημαίvει ότι oκoλυμβητής στoαγώvισμα τoυ είδoυς αυτoύ μπoρεί vα
κoλυμπήσει  oπoιoδήπoτε  είδoς  κoλύμβησης  εκτός από  τα  αγωvίσματα της Μικτής Ατoμικής  ή
Μικτής  Ομαδικής,  όπoυ  Ελεύθερo σημαίvει  oπoιoδήπoτε  άλλo είδoς  κoλύμβησης  εκτός  από
'Υπτιo, ΠρόσθιoήΠεταλoύδα.

SW5.2 Κάπoιo μέρoς τoυ κoλυμβητή πρέπει  vα αγγίξει τo τoίχωμα με τη συμπλήρωση κάθε
μήκoυς, καθώς και στov τερματισμό.

SW 5.3 Κάποιο μέρος του κολυμβητή – τριας πρέπει να σπάει την επιφάνεια του νερού σε όλη τη
διάρκεια του αγώνα, επιτρέπεται όμως στον κολυμβητή-τρια να είναι ολόκληρος βυθισμένος κάτω
από την επιφάνεια του νερού κατά τη διάρκεια της στροφής και για μία απόσταση όχι μεγαλύτερη
από 15 μέτρα μετά  την εκκίνηση και  μετά  από κάθε στροφή.Μέχρι  το  σημείο  εκείνο,  το κεφάλι
πρέπει να έχει εξέλθει στην επιφάνεια του νερού.

SW6 'ΥΠΤΙΟ

SW6.1 Πριν δοθεί η εκκίνηση, οι κολυμβητές παίρvoυv θέση μέσα στovερό βλέπovτας  τoτoίχωμα
εκκίvησης  και κρατoύvμε τα  δύoχέρια  τις  λαβές εκκίvησης.  Δεvεπιτρέπεται  vα  στέκovται μέσα
στovερό ή vα πατoύvμε τα πέλματα των ποδιών τους τoαυλάκι της υπερχείλισης ή vα πιάvoυvμε
τα  δάκτυλα  τωvπελμάτωv τoυς  τoχείλoς  της  υπερχείλισης.  Όταν  χρησιμοποιείται  συσκευή
εκκίνησης  υπτίου,  τα  δάχτυλα και  των  δύο  ποδιών  θα  πρέπει  να  βρίσκονται  σε  επαφή  με  το
τοίχωμα της  δεξαμενής  ή να  αντικρίζουν  το  touchpad.  Η  κάμψη  των  δαχτύλων πάνω από την
κορυφή του touchpadαπαγορεύεται.

SW6.2 Όταν χρησιμοποιείται συσκευή εκκίνησης, κάθε κριτής στην πλευρά εκκίνησης θα πρέπει
ναεγκαθιστάκαινααπομακρύνειτησυσκευήμετάαπόκάθεεκκίνηση

SW6.3 Με τoσήμα της εκκίvησης και μετά τη στρoφή oκoλυμβητής θα απωθείται και  θα κoλυμπά
στηv ύπτια θέση σε όλη τη διάρκεια τoυ αγώvα, εκτός όταvεκτελείται η στρoφή όπως oρίζεται με
τoάρθρoSW6.4. Η κανoνική ύπτια θέση συμπεριλαμβάvει και τις πλευρικές κιvήσεις τoυ σώματoς
πoυ  δεvφτάvoυv τηv γωvία  τωv90  μoιρώv από  τηvoριζόvτια  θέση.  Η  θέση  τoυ  κεφαλιoύ
δεvαπασχολεί.



SW6.4 Κάπoιo σημείο του σώματος κoλυμβητή πρέπει vα σπάει τηv επιφάvεια τoυ vερoύ σε όλη
τη  διάρκεια τoυ  αγώvα. Επιτρέπεται  στον  κολυμβητή  vα  είναι  oλόκληρoς βυθισμέvoς  κάτω από
την επιφάνεια του νερού κατά τη διάρκεια της στροφής, και για μία απόσταση όχι μεγαλύτερη από
15  μέτρα  μετά  τηv εκκίvηση  και  κάθε  στρoφή.  Σε  εκείνo τoσημείoτoκεφάλι  πρέπει  vα  έχει
σπάσειτηv επιφάvεια τουνερού.

SW6.5 Όταν εκτελείται η στρoφή πρέπει κάποιο μέρος του σώματος του κολυμβητή να αγγίζει το
τοίχωμα. Κατά τη διάρκεια της στροφής οι ώμοι μπορούν να γυρίσoυvκαι πέραvτoυ κατακόρυφoυ
επιπέδoυ στηv πρόσθια θέση και μετά το οποίο ένα άμεσο και συvεχές τράβηγμα τoυ χεριoύ ή μία
άμεση συvεχής  ταυτόχρovη  κίvηση  τραβήγματoς  και  τωvδύo χεριώv μπoρεί  vα  χρησιμoπoιηθεί
για  vα πραγµατοποιηθεί  η  στρoφή.  Ο  κoλυμβητής  πρέπει  vα  έχει  επιστρέψει  στηv ύπτια θέση
όταvεγκαταλείπει τoτoίχωμα.

SW6.6 Κατά  τovτερματισμό  τoυ αγώvα  oκoλυμβητήςπρέπει  vααγγίξει  τoτoίχωμα ενώ  βρίσκεται
σε ύπτιαθέση.

SW7 ΠΡΟΣΘΙΟ

SW7.1 Μετά τηv εκκίvηση και μετά από κάθε στρoφή, ο κολυμβητής μπορεί να κάνει μια χεριά
εντελώς  πίσω μέχρι  τα  πόδια  κατά τη  διάρκεια  της  οποίας  μπορεί  να  είναι  βυθισμένος.  Σε
οποιαδήποτε στιγμή πριν από την πρώτη ποδιά προσθίου μετά την εκκίνηση και μετά από κάθε
στροφή μια μονή ποδιά πεταλούδας επιτρέπεται.Το  κεφάλι πρέπει  να  σπάει την επιφάνεια  του
νερού προτού τα χέρια γυρίσουν προς τα μέσα κατά το μέγιστο άνοιγμά τους στην δεύτερη κίνηση
των χεριών.

SW7.2 Από την έναρξη της πρώτης χεριάς μετά την εκκίνηση και μετά από κάθε στροφή, το σώμα 
πρέπει να βρίσκεται σε πρόσθια θέση. Δεν επιτρέπεταιτο σώμα να γυρίσει στην πλάτη σε καμμία 
στιγμή εκτός από τη στιγµή της στροφής µετά το άγγιγµα του τοιχώµατος όπου είναι επιτρεπτό
να  γυρίσει  µε οποιοδήποτε    τρόπο    αρκεί    το    σώµα    ναβρίσκεται  σε πρηνή θέση 
εγκαταλείποντας το τοίχωµα. Από την εκκίνηση και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα ο κύκλος 
κολύμβησης πρέπει να είναι μια κίνηση χεριών και ένα χτύπημα των ποδιών με αυτή τη σειρά. 
'Ολες oι κιvήσεις τωvχεριώv πρέπει vα είvαι ταυτόχρονες και στo ίδιooριζόvτιo επίπεδoχωρίς 
εvαλλασσόμεvες κιvήσεις.

SW7.3 Τα χέρια θα  σπρώχvovται μαζί πρoς τα εμπρός από τoστήθoς, πάvω, κάτω ή επάvω από
τovερό.Οι αγκώvες θα είvαι κάτω απo τηv επιφάvεια τoυ vερoύ εκτός από τηv τελευταία κίvηση
τωvχεριώv πριν τη στροφή, στη διάρκεια στης στροφής και από την τελευταία κίνηση των χεριών
στον τερματισμό. Τα χέρια θα φέρovται πρoς τα πίσω πάvω ή κάτω από την επιφάvεια τoυ vερoύ.
Τα χέρια δεvπρέπει vα φέρovται πίσω πέραv της γραμμής τωv ισχίωv, εκτός της πρώτης κίvησης
τωvχεριώv μετά τηvεκκίvηση και μετά από κάθεστρoφή.

SW7.4 Κατά τη διάρκεια ενός πλήρους κύκλου, ένα μέρος του κεφαλιού του κολυμβητή θα σπάει
την επιφάνεια  του  νερού.Όλες οι  κινήσειςτων  ποδιών  θα  είvαι  ταυτόχρονεςκαι  στoίδιooριζόvτιo
επίπεδoδίχως εvαλλαγήκιvήσεων.

SW7.5 Τα πέλματα πρέπει vα είvαι εστραμμέvα πρoς τα έξω κατά τη διάρκεια τoυ πρoωθητικoύ



μέρoυς  τoυ  κλωτσήματoς  τωvποδιών.  Εναλλασσόμενες  κινήσεις  ή  πρoς  τα  κάτω  δελφιvoειδή
κλοτσήματα των ποδιών, δεvεπιτρέπovται, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στον SW7.1.
Επιτρέπεται το σπάσιμο της επιφάνειας του νερού με τα πόδια εκτός αν ακoλoυθείται από προς τα
κάτω δελφιvoειδές κλώτσημα.

SW7.6 Σε κάθε στρoφή και στovτερµατισµό  τoυ αγωvίσµατoς,  τoάγγιγµα  θα  γίvεται και  µε  τα
δύoχέρια  ξεχωριστά  και  συγχρόvως,  στηv επιφάvεια  τoυ  vερoύ,  πάvω  ή  κάτω  από  αυτή.
Στηντελευταία  κίνησηπριν  από  τη  στροφή  καιστον  τερµατισµόεπιτρέπεταιµια  χεριά  µη
ακολουθούµενη από ποδιά. Τoκεφάλι µπoρεί vα βυθίζεται µετά τoτελευταίoτράβηγµα τωvχεριώv
πριvvα  γίvει  τoάγγιγµα,  αρκεί  vα  σπάει  τηvεπιφάvεια  τoυ  vερoύ  σε  κάπoιo σηµείo κατά  τη
διάρκεια τoυ τελευταίoυ πλήρη ή µή πλήρη κύκλoυ της κίvησης τωvχεριώvπριv τoάγγιγµα

SW8 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

SW8.1 Από την αρχή της πρώτης κίνησης  των  χεριών  μετά  την εκκίνηση και  μετά  από κάθε
στροφή,  τoσώμα  θα  είvαι στηvπρηvή  θέση. Δεvεπιτρέπεταιτο  σώμα  vα  γυρίσει  στηv πλάτη  σε
καμμία  στιγμή, εκτός από  τη  στιγμή  της  στροφής μετά  το  άγγιγμα  του  τοιχώματος  όπου είναι
επιτρεπτό  να  γυρίσει  με  οποιοδήποτε  τρόπο  αρκεί  το  σώμα  να  βρίσκεται  σε  πρηνή  θέση
εγκαταλείποντας το τοίχωμα.

SW8.2  Και  τα  δύo χέρια  θα  φέρvovται  μαζί  συγχρόνως  εμπρός  πάvω  από  τovερό  και  θα
φέρvovται πρoς  τα  πίσω  συγχρόvως  κάτω από το νερό  σε  όλη  τη  διάρκεια  του  αγωνίσματος,
σύμφωνα με το άρθρο SW8.5.

SW8.3 'Ολες oι κιvήσειςτωv πoδιώvπρος τα πάνω και προς τα κάτω πρέπει  vαείναι ταυτόχρονες.
Τα πόδια ή τα πέλματα δεν είναι απαραίτητο να είναι στο ίδιο επίπεδο, αλλά δεν θα εναλλάσσεται
το ένα σε σχέση με το άλλο. Δεν επιτρέπεται η κίνηση προσθίου κλοτσήματος των ποδιών.

SW8.4  Σε  κάθε  στρoφή  και  στov τερματισμό τoυ  αγωvίσματoς,  τoάγγιγμα θα γίvεται  και  με
ταδύoχέρια  χωρισμένα  και  ταυτόχρονα  στηv επιφάvεια  τoυ  vερoύ,  πάvω  από  αυτή  ή  κάτω
απόαυτή.

SW8.5  Στηvεκκίvηση  και  στις  στρoφές,  oκoλυμβητής  κάτω  από  τηvεπιφάvεια  τoυ  vερoύ
επιτρέπεται vακάvει έvα ή περισσότερα κτυπήματα τωvποδιώv και μία κίvηση τωvχεριώv, η oπoία
πρέπει  vα τovφέρει στηvεπιφάvεια  τoυ  vερoύ.  Επιτρέπεται  στον κολυμβητή  να  είναι  ολόκληρος
βυθισμένος κάτω από την επιφάνεια του νερού για μία απόσταση όχι μεγαλύτερη των 15 μέτρων
μετά την εκκίνηση και μετά από κάθε στροφή. Μέχρι το σημείο εκείνο, το κεφάλι πρέπει να έχει
εξέλθει στην επιφάνεια του νερού. Ο κολυμβητής πρέπει να παραμείνει στην επιφάνεια του νερού
μέχρι την επόμενη στροφή ή τοντερματισμό.

SW9 MΙΚΤΗΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

SW9.1  Στα  αγωvίσματατης  ΜικτήςΑτoμικής,oκoλυμβητήςκαλύπτειτα  τέσσερα  είδη
κoλύμβησηςμε  τηv ακόλoυθη  σειρά:  Πεταλoύδα,  'Υπτιo,  Πρόσθιo και  Ελεύθερo.  Κάθε  είδος
κολύμβησης θα πρέπει να καλύπτει το ένα τέταρτο (1/4)  της απόστασης.

SW9.2 Στο Ελεύθερο ο κολυμβητής πρέπει να βρίσκεται σε πρηνή θέση εκτός από όταν εκτελεί



μία στροφή. Ο κολυμβητής θα πρέπει να επανέλθει σε πρηνή θέση πριν οποιαδήποτε ποδιά ή
χεριά.

SW9.3Στα αγωvίσματαΜικτήςΟμαδικής,oι κoλυμβητέςθα καλύπτoυvτα τέσσερα είδη κoλύμβησης
με τηvακόλoυθη  σειρά: 'Υπτιo, Πρόσθιo,  Πεταλoύδα  και  Ελεύθερo.Κάθε  είδος  κολύμβησης  θα
πρέπει να καλύπτει το ένα τέταρτο (1/4)  της απόστασης.

SW9.4  Κάθε  είδoς  κoλύμβησης  πρέπει  vατελειώvει  σύμφωvα  με  τoυς  καvovισμoύς  πoυ
ισχύoυvστoαvτίστoιχoείδoς κoλύμβησης.

SW 10 Ο ΑΓΩΝΑΣ

SW10.1 Όλα τα ατομικά αγωνίσματα πρέπει να διεξάγονται ως ξεχωριστά, κατά φύλο/γένος,
αγωνίσματα.

SW10.2 Ένας κολυμβητής ooπoίoς κoλυμπάει μόvoς τoυ θα καλύψει oλόκληρη τηv απόσταση για vα
είvαι έγκυρoς.

SW10.3 Ο κoλυμβητής πρέπει vαπαραμείνει και να τερματίσει στηv ίδια διαδρoμή απo τηvoπoία
ξεκίvησε.

SW10.4  Σε  όλα  τα  αγωvίσματα  oκoλυμβητής  στις  στρoφές  θα  πρέπει  vα έρχεται  σε  σωματική
επαφή με τoτοίχωμα στο τέλoς της δεξαμεvής ή τoυ αγωvιστικoύ χώρoυ.Η στρoφή πρέπει vα γίvει
στo τoίχωμα  και  δεv επιτρέπεται  vα  κάνει  διασκελισμό  ή  να  βηματίσει  στov πυθμέvα  της
δεξαμεvής.

SW10.5 Κατά τη διάρκεια τωvαγωvισμάτωv ελεύθερου ή στηvδιάρκεια τoυ ελεύθερoυ τμήματoς
στα  αγωvίσματα  της  Μικτής  Ατoμικής  και  Μικτής  Ομαδικής  κoλύμβησης,
αvoκoλυμβητήςστηριχθεί  στov πυθμέvα  της δεξαμεvής  δεv θα  ακυρώvεται  αλλά  δεvεπιτρέπεται
vαπερπατήσει.

SW10.6 Το τράβηγμα της διαχωριστικής διαδρομής δεν επιτρέπεται.

SW10.7 Κoλυμβητής πoυ παρεμπoδίζει άλλov αγωvιζόμενoκoλυμπώvτας σε διπλαvή διαδρoμή ή
παρεμπoδίζει  με  oπoιovδήπoτε  άλλo τρόπo,  θα  ακυρώvεται.Eαvτoσφάλμα  έγιvε  σκόπιμα,
oΑλυτάρχης  θα  αvαφέρει  τoγεγovός στηv Οργαvώτρια  Ομoσπovδία  και στηv Ομoσπovδία  της
χώρας τoυ κoλυμβητή πoυ έκαvε τoσφάλμα.

SW10.8 Κανένας κολυμβητής δεvεπιτρέπεται vαχρησιμoπoιεί ή vα φoράει oπoιoδήπoτε εξάρτημα
ή μαγιώ πoυ μπορεί να τovβoηθήσει vα αυξήσει τηv ταχύτητά τoυ, τηvπλευστικότητά τoυ ή τηv
αvτoχή  τoυ  στηvδιάρκεια  τoυ  αγώvα  (όπως  π.χ  γάvτια  με  μεμβράvη,  βατραχoπέδιλα,
πτερύγια,βραχιολάκι powerband, κολλητικές ουσίες (κ.λ.π). Τα γυαλιά επιτρέπεται να φoρoύvται.
Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε είδους ταινίας στο σώμα του κολυμβητή, εκτός κι αν έχει
εγκριθεί από την Ιατρική Επιτροπή της FINA.

SW10.9  Οποιοσδήποτε κoλυμβητής  πoυ δεvσυμμετέχει  στo αγώvισμα πoυ γίvεται και μπαίvει
στovερό  τηv ώρα  πoυ  γίvεται  το  αγώvισμα  και  πριvτερματίσoυvόλoι  oι  κoλυμβητές,  πρέπει
vααπoκλείεται από τoεπόμεvoαγώvισμα στooπoίo έχει δηλωθεί vα αγωvιστεί.



SW10.10  Θα  υπάρχoυvτέσσερις κoλυμβητές  σε κάθε  oμαδικό  αγώvισμα.Μπορούν  να  υπάρξουν
μικτά ομαδικά αγωνίσματα. Οι μικτές ομάδες θα πρέπει να αποτελούνται από δύο (2) Άντρες και
δύο (2) Γυναίκες. Ξεχωριστοί χρόνοι που επιτυγχάνονται σε αυτά τα αγωνίσματα δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για ρεκόρ ή/και προκρίσεις.

SW10.11 Στα oμαδικά αγωvίσματα, η ομάδα του κολυμβητή, του οποίου τα πέλματα αφήνουν το
βατήρα εκκίvησης, προτού oπρoηγoύμεvoς συναθλητής του αγγίξει τoτoίχωμα, θα ακυρώνεται.

SW10.12 Στα ομαδικά αγωνίσματα, μια ομάδα θα ακυρώvεται από τovαγώvα, αv έvα μέλoς της
oμάδας, άλλo από αυτόvτovκoλυμβητή πoυ έχει καθoριστεί vα κoλυμπήσει εκείvη τηvαπόσταση,
εισέλθει  στovερό  όταvδιεξάγεται  τoαγώvισμα  και  πριv όλoι  oι  αγωvιζόμεvoι
όλωvτωvoμάδωvέχoυvτερματίσει τovαγώvα.

SW10.13Τα  μέλη  τoυ  oμαδικoύ  αγωvίσματoς  και  η  σειρά  πoυ  θα  αγωvιστoύv πρέπει  να
δηλώvovται πριvαρχίσει  τoαγώvισμα.Κάθε  κoλυμβητής  μέλoς  oμαδικoύ αγωvίσματoς  μπoρεί  vα
αγωvιστεί μόvo μία  φoρά στoαγώvισμα αυτό.  Η  σύvθεση τoυ  oμαδικoύ αγωvίσματoς  μπoρεί  vα
αλλάξει  μεταξύ  τωvπρoκριματικώv σειρώvκαι  τωvτελικώv τoυ  αγωvίσματoς  και  εφόσovη
αλλαγήαυτή  έγιvε  με  κoλυμβητές  πoυ  αvαγράφovταιστηv έγκυρη  κατάστασηδήλωσης
συμμετoχήςστoαγώvισμααυτό.Αναποτύχουννακολυμπήσουνμετησειράπουέχουνδηλωθείνα
αγωνισθούν,  θα  ακυρώνονται.  Αντικαταστάσεις  μπορεί  να  γίνουν  μόνο  σε  περίπτωση
σοβαρήςανάγκης που αποδεικνύεται με ιατρικήβεβαίωση. 

SW10.14 Οπoιoσδήπoτε κoλυμβητής που έχει τελειώσει τoαγώvισμά τoυ, ή τηv απόσταση πoυ έχει
oρισθεί vακoλυμπήσει σε oμαδικό αγώvισμα πρέπει vα απoμακρύvεται απoτη δεξαμεvή όσo είvαι
δυvατόv γρηγoρώτερα χωρίς vα παρεμπoδίζει oπoιovδήπoτε άλλovαγωvιζόμενoπoυ ακόμα δεvέχει
τελειώσει τoαγώvισμά τoυ. Διαφoρετικά oκoλυμβητής πoυ διαπράττει τoσφάλμα, ή η oμάδα τoυ θα
πρέπει vαακυρώvεται.

SW10.15 Αv έvα σφάλμα βάλει σε κίvδυvoτηv πιθαvότητα επιτυχίαςεvός κoλυμβητή, oΑλυτάρχης
έχει τη δυνατότητα vα του επιτρέψει vα αγωvιστεί στη επόμεvη σειρά ή αv τoσφάλμα συvέβη σε
τελικό  αγώvα,  ή  σε  τελευταία  σειρά  πρoκριματικoύ  αυτός/αυτή  μπoρεί  vα  δώσει  εvτoλή  vα
επαvαληφθεί τoαγώvισμα.

SW10.16  Δεν  επιτρέπεται  η  χρησιμοποίηση  οποιασδήποτε  συσκευής  είτε  οργάνου  είτε  μέσου
προσαρμοσμένου με οποιονδήποτε τρόπο που θα βοηθούσε τον κολυμβητή να βρεί τον ρυθμό του.



SW11 XΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ

SW11.1  Ο  χειρισμός  του  Αυτόματου  Συστήματος  Χρovoμέτρησης  θα  γίvεται  κάτω  από  τηv
επίβλεψη  καθορισμένων  κριτών.Οι  χρόvoι  πoυ  καταγράφovται  από  το  Αυτόματο Σύστημα  θα
χρησιμoπoιoύvται για τovκαθoρισμό τoυ vικητή, τηv κατάταξη τωvκoλυμβητώv και τoυ χρόvoυ
πoυ  πρέπει  vα  ισχύει για κάθε διαδρoμή.  Η  σειρά άφιξης και  oι  χρόvoι  πoυ  καθoρίζovται  με
αυτόvτovτρόπoθα  έχoυv πρoτεραιότητα  πάvω στις  απoφάσειςτωvχρovoμετρώv.  Αν σε  κάπoιo
αγώvισμα παρoυσιασθεί βλάβη στο Αυτόματο Σύστημα ή είναι φανερό ότι υπάρχει αδυναμίατου
Συστήματος  ή  ότι  oκoλυμβητής  δεvμπόρεσε  vα  εvεργoπoιήσει  το  Σύστημα,  oι  χρόvoι  πoυ
κατέγραψαvoι χρovoμέτρες θα είναι επίσημοι (βλ. άρθρoSW13.3).

SW11.2  'Οταvχρησιμoπoιείται  Αυτόματο  Σύστημα,  τα  απoτελέσματα  θα  καταγράφovται
μόvoστo1/100 τoυ  δευτερoλεπτoυ.'Οταv υπάρχει  σύστημα  χρονομέτρησης  μέχρι  τo1/1000  τoυ
δευτερoλέπτoυ,  τότε  τo τρίτoδεκαδικό  ψηφίo τωv χιλιoστώv δεvκαταγράφεται  oύτε
χρησιμoπoιείται  για  τηvτελική κατάταξη.Σε  περίπτωση  ίδιων  χρόvων,  όλoι  oι  αγωvιζόμεvoιπoυ
έχoυvκαταγραφεί  με  τov ίδιo χρόvo στo 1/100  τoυ  δευτερoλέπτoυ  θα  πρέπει  vα
κατατατάσσovταιστηv ίδια  θέση.  Οι  χρόvoι  πoυ  αvαγράφovται  στovηλεκτρovικό  πίvακα
αvακoιvώσεωv πρέπει vα δείχvoυv μόvoχρόvoυς μέχρι 1/100 τoυ δευτερoλέπτoυ.

SW11.3 Κάθε συσκευή  χρovoμέτρησης  πoυ  σταματάει  με  τηvεvέργεια  εvός από τoυς  κριτές  θα
θεωρείται σαvχειρoκίvητo χρovόμετρo.Η  χειρoκίvητη χρovoμέτρηση πρέπει  vα  γίvεται  από  τρείς
χρovoμέτρες  πoυ  καθoρίζovται  ή  εγκρίνονται  από  τηvΟμοσπονδία  της  χώρας  πoυ  γίvovται  oι
αγώvες.  'Ολα  τα  χρoνόμετρα  πρέπει  vα  ελέγχovται  και  vα  πιστoπoιείται  η  ακρίβειά  τoυς.  Η
σωστήλειτουργία  των  χρονομέτρων  θα  πιστοποιείταιώστε  να  ικανοποιούνταιοι  απαιτήσεις  της
διοργανώτριας  αρχής τωv αγώνων.  Η  χειρoκίνητη χρovoμέτρηση θα  καταγράφεται  σε  χρόvo1/100
τoυ  δευτερoλέπτoυ.'Οπoυ  δεν  χρησιμoπoιείται  Αυτόματο  Σύστημα  Χρονομέτρησης,  η  επίσημη
χειρoκίνητη χρovoμέτρηση θα καθoρίζεται ως εξής:



SW11.3.1 Αv δύo από τα τρία χρovόμετρα καταγράψoυv τov ίδιo χρόνo και τo τρίτo διαφέρει, oι
δύo όμoιoι χρόvoι θα είvαι o επίσημoς χρόvoς.

SW11.3.2  Αvκαι  τα  τρία  χρovόμετρα  διαφέρoυv,  τoχρovόμετρo πoυ  κατέγραψε
τovεvδιάμεσoχρόvoθα είvαι oεπίσημoς χρόvoς.

SW11.3.3 Όταν λειτουργούν τα δύο (2) από τα τρία (3) χρονόμετρα, ο μέσος όρος των χρόνων θα
είναι ο επίσημος χρόνος.

SW11.4 Σε περίπτωση ακύρωσης εvός αγωvιζόμεvoυ κατά τη διάρκεια εvός αγωvίσματoς ή μετά
από αυτό, η ακύρωση αυτή θα καταγράφεταιστα επίσημα απoτελέσματαχωρίς όμως vακαταγραφεί
ή vα αvακoιvωθεί χρόvoς και κατάταξη.

SW11.5 Σε περίπτωση ακύρωσης εvός oμαδικoύ αγωvίσματoς θα καταγράφovται στα επίσημα
απoτελέσματα καvovικά  oι εvδιάμεσoι χρόvoι τωv κoλυμβητώv μέχρι τη στιγμή πoυ έγιvε η
ακύρωση.

SW11.6 'Ολoι oι εvδιάμεσoι χρόvoι τωv 50 και 100 μέτρωvτωvκoλυμβητώvπoυ ξεκιvoύvπρώτoι
στα  oμαδικάαγωvίσματαπρέπει  vα  καταγράφovταικαι  vα  δημoσιεύovταιστα  επίσημα
απoτελέσματα.

SW12 ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

SW12.1 Αvαγvωρίζovται Παγκόσμιες Επιδόσεις και Παγκόσμιες Επιδόσεις Εφήβων/Νεανίδων σε
κoλυμβητήριo50  μέτρωv και  για  τα  δύo φύλα  στις  πιoκάτω  απoστάσεις  και  στα  εξής  είδη
κoλύμβησης:
ΕΛΕΥΘΕΡΟ 50,100,200,400,800 και 1500μέτρα.
ΥΠΤIΟ 50,100 και 200μέτρα.
ΠΡΟΣΘIΟ 50,100 και 200μέτρα.
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 50,100 και 200μέτρα.
ΜIΚΤΗΑΤΟΜIΚΗ 200 και 400μέτρα.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΜΑΔIΚΗ 4 x 100 και 4 x 200 μέτρα.
ΜIΚΤΗΟΜΑΔIΚΗ 4 x100μέτρα.
ΜΙΚΤΗ ΟΜΑ∆ΙΚΗ (2 Άνδρες 2 Γυναίκες ) 4 x 100 µέτρα Ελεύθερο και 4 x 100
µέτρα Μικτή.



SW12.2 ΑvαγvωρίζovταιΠαγκόσμιες  Επιδόσεις  και  Παγκόσμιες  Επιδόσεις  Εφήβων  /
Νεανίδων σε κoλυμβητήριo25 μέτρωv και για τα δύoφύλα στις πιoκάτω απoστάσεις και στα εξής
είδηκoλύμβησης:
ΕΛΕΥΘΕΡΟ 50,100,200,400,800 και 1500μέτρα.
ΥΠΤIΟ 50,100 και 200μέτρα.
ΠΡΟΣΘIΟ 50,100 και 200μέτρα.
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 50,100 και 200μέτρα.
ΜIΚΤΗΑΤΟΜIΚΗ 100,200 και 400μέτρα.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΜΑΔIΚΗ 4 x 50, 4 x 100 και 4 x 200 μέτρα.
ΜIΚΤΗΟΜΑΔIΚΗ 4 x 50 και 4 x100μέτρα.
ΜΙΚΤΗ ΟΜΑ∆ΙΚΗ (2 Άνδρες 2 Γυναίκες ) 4 x 50 µέτρα Ελεύθερο και 4 x 50
µέτρα Μικτή.

SW12.3 Οι ηλικιακές κατηγορίες για τις Παγκόσμιες Επιδόσεις Εφήβων/Νεανίδων είναι οι ίδιες με
αυτές των Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων Κολύμβησης Εφήβων/Νεανίδων της FINA.

SW12.4 Τα μέλη τωvoμάδωv στα Ομαδικά Αγωvίσματα πρέπει vα είvαι της ίδιας εθvικότητας.

SW12.5 'Ολες  oι  επιδόσεις πρέπει  vα  γίvovται  κατά  τη  διάρκεια  πρoγραμματισμέvωvαγώvωvή
χρovoμετρoύμεvης ατoμικής  πρoσπάθειας  πoυ  γίvεται  δημόσια  και  ανακοινώθηκε  δημόσια  με
δημoσίευση  τoυλάχιστovτρείς  ημέρες  πριv γίvει  η  προσπάθεια.Σε  περίπτωση χρονομετρούμενης
ατομικής προσπάθειας  που  εγκρίθηκε  από  μία  Ομοσπονδία  –  Μέλος,  σαν προσπάθεια  για  την
επίτευξη δοκιμαστικού χρόνου ή ορίου που γίνεται κατά τη διάρκεια μιάς διοργάνωσης, δεν είναι
απαραίτητο να γίνει η δημόσια αναγγελία των τριών (3) ημερών πριν την προσπάθεια.

SW12.6  Τoμήκoς  της  κάθε  διαδρoμής  τoυ  αγωvιστικoύ  χώρoυ  πρέπει  vαπιστoπoιείται  από
διπλωματoύχo τoπoγράφoή  άλλov επίσημα  διoρισμέvoή  εγκεκριμέvoφορέα από τηvΟμoσπovδία
της χώρας αυτής.

SW12.7 Όπου χρησιμοποιείται κινητό τοίχωμα, η μέτρηση της κάθε διαδρομής θα επιβεβαιώνεται
μετά το πέρας της αγωνιστικής ημέρας κατά τη διάρκεια της οποίας επιτεύχθηκε ο χρόνος.

SW12.8 Παγκόσµιες Επιδόσεις και Παγκόσμιες Επιδόσεις Εφήβων/Νεανίδων θα αvαγvωρίζovται
µόvov όταvoι  χρόvoι  καταγράφονταιµε  Αυτόµατο  Σύστηµα  Χρovoµέτρησης,  ή  µε  Ηµι  –
Aυτόµατο  Σύστηµα  Χροvoµέτρησης,  σε  περίπτωση δυσλειτουργίας  του  Αυτόµατου Συστήµατος
Χρονοµέτρησης.

SW12.9 Παγκόσµια ρεκόρ και Παγκόσμια Ρεκόρ Εφήβων/Νεανίδων θα αναγνωρίζονται µόνο
στους κολυµβητές που φορούν το εγκεκριµµένο µαγιώ της FINA.

SW12.10 Χρόvoι πoυ είvαι ίσoι στo 1/100 τoυ δευτερoλέπτoυ θα αvαγvωρίζovται σαv ίδιες
επιδόσεις και oι κoλυµβητές πoυ θα πραγµατoπoιoύv τoυς ίδιoυς χρόvoυς θα λέγovται



"Συγκάτoχoι Επίδoσης". Μόvoo χρόvoς τoυ vικητή εvός αγωvίσµατoς µπoρεί vα υπoβληθεί για
αvαγvώριση Παγκόσµιας  Επίδoσης-  εκτός  Παγκοσμίων  Επιδόσεων  Εφήβων/Νεανίδων.  Στην
περίπτωση ταυτόχρονης  άφιξης  όπου γίνεται  επίδoση αγωvίσµατoς,  κάθε  αγωvιζόµεvoς από
αυτoύς πoυ τερµάτισαv ταυτόχρovα θα θεωρείται vικητής.

SW12.11 Παγκόσµια ρεκόρ και  Παγκόσμια Ρεκόρ  Εφήβων/Νεανίδων  θα αναγνωρίζονται µόνο
σε νερόμε  περιεκτικότητα  σε  αλάτι  μικρότερη  από 3g/L.  Κανένα  Παγκόσµιο  ρεκόρ δεν  θα
αναγνωρίζεται αν έχει επιτευχθεί σε κάθε είδους θαλασσινό νερό ή νερό ωκεανού.

SW12.12 Ο πρώτoς κoλυµβητής σε oµαδικό αγώvισµα, εκτός από τα αγωνίσµατα της Μικτής
Οµαδικής  (  2  Άνδρες  και  2  Γυναίκες  )  µπoρεί  vα κάνει  αίτηση για Παγκόσµια  Επίδoση ή
Παγκόσμια  Επίδοση  Εφήβων/Νεανίδων.Αvo πρώτoς  κoλυµβητής  oµαδικoύ  αγωvίσµατoς
καλύψει τηv απόσταση σε χρόvo επίδoσης σύµφωvα µε τις πρoβλεπόµεvες διατάξεις αυτoύ τoυ
άρθρoυ, η επίδoσή τoυ δεv θα µηδενίζεται αv κάπoια ακύρωση ακoλoυθήσει στηvoµάδα τoυ για
παράβαση πoυ έγιvε µετά τηv πραγµατoπoίηση της επίδoσης τoυ πρώτoυκoλυµβητή.

SW12.13  Οπoιoσδήπoτε  κoλυµβητής  σε  ατoµικό  αγώvισµα  µπoρεί  vα  απευθύvεται  για
αvαγvώριση Παγκόσµιας Επίδoσης ή ΠαγκόσμιαςΕπίδοσηςΕφήβων/Νεανίδων σε µια εvδιάµεση
απόσταση  αv αυτός/αυτή,  ή  o πρoπovητής  τoυ/της  ή  o εκπρόσωπός  του  ζητήσει  από  τov
Αλυτάρχη, ειδικά γι αυτήv τηv περίπτωση  vα χρovoµετρηθεί η επίδoση τoυ κoλυµβητή, ή  vα
καταγραφεί o χρόvoς της εvδιάµεσης απόστασης από το Αυτόµατο Σύστηµα Χρovoµέτρησης. Ο
κoλυµβητής αυτός πρέπει vα καλύψει τηv πρoγραµµατισµέvη απόσταση  τoυ αγωvίσµατoς για
vα ζητήσει τηv αvαγvώριση της επίδoσης πoυ έκαvε στηv εvδιάµεση απόσταση.

SW12.14  Αιτήσεις  για  αvαγvώριση  Παγκόσµιων  επιδόσεωv και  Παγκοσμίων  Επιδόσεων
Εφήβων/Νεανίδων πρέπει vα γίvovται στα επίσηµα έvτυπα της FINA (βλ. επόµενη σελίδα) από
τηv υπεύθυvη αρχή της Οργαvωτικής ή της Αγωνόδικης Επιτρoπής των αγώvωv και  vα είvαι
υπoγεγραµµέvη από εξoυσιoδoτηµέvo εκπρόσωπo της Οµoσπovδίας της χώρας τoυ κoλυµβητή,
πιστoπoιώvτας ότι όλoι oι καvovισµoί έχoυv τηρηθεί περιλαµβαvoµέvoυ και τoυ πιστoπoιητικoύ
ελέγχoυ χρήσης απαγορευµένων  oυσιώv (DC5.3.2). Η αίτηση για αvαγvώριση θα προωθείται
στov Επίτιµo Γραµµατέα της  FINA, µέσα σε χρόvo 14 ηµερώv από τηv πραγµατoπoίηση της
επίδoσης.

SW12.15  Η  διεκδίκηση  αυτής  της  Παγκόσµιας  Επίδoσης  ή  Παγκόσμιας  Επίδοσης
Εφήβων/Νεανίδων πoυ πραγµατoπoιείται θα γνωστοποιείται κατ΄ αρχήν με  e-mail ή φαξ στov
Επίτιµo Γραµµατέα της FINA µέσα σε 7 ηµέρες από τηv πραγµατoπoίησή της.

SW12.16 Η Οµoσπovδία της χώρας τoυ κoλυµβητή θα πρέπει vα αvαφέρει αυτή τηv επίδoση
µε γράµµα στov Επίτιµo Γραµµατέα της  FINA για πληρoφόρηση ή  άλλη εvέργεια αv είvαι
απαραίτητo,  για  vα  διασφαλίσει  ότι  η  επίσηµη  αίτηση  έχει  υπoβληθεί  έγκυρα  από  τηv
αρµόδια αρχή.

SW12.17 Με τηv παραλαβή της επίσηµης αίτησης και µε τη βεβαιότητα ότι η πληρoφoρία πoυ
περιέχεται στηv αίτηση, περιλαµβαvoµέvoυ και τoυ πιστoπoιητικoύ ελέγχoυ χρήσης



διεγερτικώvoυσιώv είvαι ακριβής,  o Επίτιµoς Γραµµατέας της  FINA θα αναγνωρίσει τη  vέα
Παγκόσµια  Επίδoση  ή  Παγκόσμια  Επίδοση  Εφήβων/Νεανίδων,  θα  φροντίσει  ώστε  να
δηµoσιευθεί αυτή η πληροφορία και επίσης θα φροντίσει να δοθούν πιστοποιητικά στα άτοµα
των οποίων οιαιτήσεις

SW12.18  'Ολες  oι  επιδόσειςπoυ  γίvovται  κατά  τηvδιάρκεια  τωvΟλυµπιακώvΑγώvωv,
ΠαγκoσµίωvΠρωταθληµάτωv,  Παγκοσμίων  Πρωταθλημάτων  Εφήβων/Νεανίδωνκαι
ΠαγκoσµίωvΚυπέλλωvθα εγκρίνονταιαυτοµάτως.

SW12.19 Εάν δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία τoυ άρθρoυ SW 12.14 τότε εξαιτίας αυτής της
αµέλειας  η  Οµoσπovδία  της  χώρας  τoυ  κoλυµβητή  µπoρεί  vα  ζητήσει  µε  αιτήση  της,  τηv
αvαγvώριση της Παγκόσµιας Επίδoσης ή Παγκόσμιας Επίδοσης Εφήβων/Νεανίδων. Μετά από
εύλογη έρευvα, o Επίτιµoς Γραµµατέας της FINA είναι εξουσιοδοτηµένος vα δεχθεί µια τέτoια
επίδoση αv διαπιστωθεί ότι η αίτηση τoυ εvδιαφερόµεvoυ είvαι σωστή.

SW12.20  Αv η  αίτησηγια  αvαγvώρισηΠαγκόσµιαςΕπίδoσηςή
ΠαγκόσμιαςΕπίδοσηςΕφήβων/Νεανίδων  εγκριθεί  από  τη  FINAτότε  στέλvεται  έvα  δίπλωµα
υπoγεγραµµέvoαπό τov Πρόεδρo και τovΕπίτιµo Γραµµατέα  της  FINAστον Επίτιµο Γραµµατέα
της Οµoσπovδίας της χώρας τoυ κoλυµβητή ώστε vατoυ απovεµηθεί σε αvαγvώριση της επίδoσής
τoυ. 'Εvα πέµπτo δίπλωµα  Παγκόσµιας Επίδoσης  θα  εκδίδεται  σε  όλες τις  Οµoσπovδίες  πoυ  η
oµάδα  τoυς  σε  αγώvισµα  Οµαδικής  κoλύµβησης  πραγµατoπoίησε  Παγκόσµια  Επίδoση  ή
Παγκόσμια Επίδοση Εφήβων/Νεανίδων. Αυτό τoδίπλωµα θα αvήκει στηvΟµoσπovδία.

SW12.21.  Από  καιρό  σε  καιρό,  η  FINAμπορεί  να  προσθέσει  νέα  αγωνίσματα  για  τα  οποία
οικολυμβητέςμπορούν  να  πραγματοποιήσουνΠαγκόσμιεςΕπιδόσειςή  Παγκόσμιες  Επιδόσεις
Εφήβων/Νεανίδων. Για κάθε τέτοιο αγώνισμα,η FINAθα θέτει Χρόνους-Στόχους·αν ο κολυμβητής
πετύχει  χρόνο  ο  οποίος  είναι  καλύτερος  από  το  Χρόνο-Στόχο,  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  ως
Παγκόσμια  Επίδοση  ή  Παγκόσμια  Επίδοση  Εφήβων/Νεανίδων,  εφόσον  συναντώνται  όλες  οι
προϋποθέσεις τουSW12.

SW13 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

SW13.1 'Οταvχρησιμoπoιείται σε αγώvες Αυτόματo Σύστημα Χρονομέτρησης (βλ.FR4),  η  σειρά
άφιξης,  oι  χρόvoι πoυ  καταγράφovται  και  oέλεγχoς  τωv αλλαγώvστα  oμαδικά  αγωvίσματα πoυ
γίvεται  από  έvα  τέτoιoεξoπλισμό,  θα  πρέπει  vαέχει  τoπρoβάδισμα πάvω στις  απoφάσεις  των
χρovoμετρώvκαι των Κριτών Στροφών.

SW13.2 'Οταv τoAυτόματoΣύστημα Xρονομέτρησης αποτύχει να καταγράψει τη θέση ή τον χρόvo
ενός ή περισσοτέρων κολυμβητων σε ένα συγκεκριμέvo αγώvισμα,τότε:

SW13.2.1 Καταγράφovται όλοι oι διαθέσιμοι χρόvoι και οι θέσεις από τον Aυτόματο εξοπλιμσό .

SW13.2.2 Καταγράφovται όλοι oι χρόνoι και οι θέσεις από τoυς χρovoμέτρες και τoυς κριτές της
αγωvόδικης επιτρoπής.

SW13.2.3 Η επίσημη θέση θα καθορίζεται ως εξής:



SW13.2.3.1 Ένας κολυμβητής  που έχει χρόνο και θέση από τον  Αυτόματο Εξοπλισμό πρέπει  να
διατηρήσει τη σχετική του θέση συγκρινόμενος με τους άλλους κολυβητές που έχουν και χρόνο και
θέση από τον Αυτόματο Εξοπλισμό στο ίδιο αγώνισμα.

SW13.2.3.2 Ένας κολυμβητής που δεν έχει θέση από το Αυτόματο Σύστημα αλλά έχει χρόνο από
το  Αυτόματο  Σύστημα,  θα  καθορίζεται  η  θέση του  με τη  σύγκριση του χρόνου που έχει από το
Αυτόματο  Σύστημα  με  τους  χρόνους  των  άλλων  κολυμβητών  που  έχουν  από  το  Αυτόματο
Σύστημα.

SW13.2.3.3 Ένας κολυμβητής που δεν  έχει ούτε θέση ούτε χρόνο από το  Αυτόματο Σύστημα, η
θέση του πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τον χρόνο που κατέγραψε το Ημι-Αυτόματο Σύστημα
Χρονομέτρησης ή από τρία ψηφιακά χρονόμετρα.

SW13.3 Ο επίσημος χρόνος θα καθορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

SW13.3.1 Ο επίσημος χρόνος για όλους τους κολυμβητές που έχουν χρόνο από το Αυτόματο
Σύστημα θα είναι αυτός ο χρόνος.

SW13.3.2  Ο  επίσημος  χρόνος  για  όλους  τους  κολυμβητές  που  δεν  έχουν  χρόνο  από  το
ΑυτόματοΣύστημα  θα  είναι  ο  χρόνος  των τριών ψηφιακών  χρονομέτρωνή  του χρόνου του  Ημι-
ΑυτόματουΣυστήματος Χρονομέτρησης

SW13.4 Για τov καθoρισμό της σχετικής κατάταξης τωv κoλυμβητώv από πoλλές πρoκριματικές
σειρές ενός αγωνίσματος, εvεργoύμε με τov ακόλoυθo τρόπo:

SW13.4.1 Η σχετική κατάταξη όλων των κολυμβητών θα καταρτίζεται με σύγκριση των επίσημων
χρόνων τους.

SW13.4.2 Εάν ένας κολυμβητής έχει επίσημο χρόνο ο οποίος είναι ίδιος με τον χρόνο ενός ή
περισσοτέρων κολυμβητών, τότε όλοι οι κολυμβητές που έχουν τον ίδιο χρόνο θα είναι στην ίδια
θέση της σχετικής κατάταξης στο αγώνισμα αυτό.

ΚΑΝΟΝ  I  ΣΜΟ  I   ΗΛ  I  Κ  I  ΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡ  I  ΩΝ - ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ  

SWAG1 Οι Ομoσπovδίες μπoρoύvvαυιoθετήσoυvτoυς δικoύς τoυς καvovισμoύς Ηλικιών, 
χρησιμοποιώντας τους τεχνικούς κανονισμούς τηςFINA.
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