
Αθήνα 31/10/2019 

  Προς
Σωµατεία – Μέλη ΚΟΕ

Κύριε Πρόεδρε,
Σας γνωρίζουµε τα Όρια και τα κριτήρια για την συµµετοχή στο 

Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ανδρών-Γυναικών που θα διεξαχθεί στη 
Βουδαπέστη 11-17/5/2020.

ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ, 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 11-17/5/2020

Σηµείωση Οι ανωτέρω αναφερόµενες επιδόσεις είναι οι Μέσοι Όροι, 

της  6ης  επίδοσης προκριµατικών των  προηγούµενων  
Ευρωπαϊκών  Πρωταθληµάτων Λονδίνο 2016 και Γλασκώβη 2018. 

Στα αγωνίσµατα που η 6η επίδοση είναι δυσκολότερη από το Α! 
Όριο των Ο.Α. Τόκιο 2020 τότε ως Όριο τίθεται το Όριο των Ο.Α.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Στην διοργάνωση συµµετέχει κάθε χώρα µε 4 κολυµβητές-τριες 
ανά αγώνισµα στους προκριµατικούς και µε 2 στους ηµιτελικούς – 
τελικούς. 
2. Εάν επιτύχουν το όριο περισσότεροι από 2 κολυµβητές-τριες κατά 
αγώνισµα, τότε θα συµµετάσχουν οι 2 καλύτεροι χρόνοι..  
3. Η επίτευξη των ορίων και των επιδόσεων που θα πλησιάζουν προς 
τα Όρια για Ατοµικά και Οµαδικά αγωνίσµατα θα γίνει αποκλειστικά και 
µόνο στις πιο κάτω διοργανώσεις  έως 8/3/2020:

- Διεθνής Διοργάνωση Αλεξάνδρεια Θ ε σ σ / ν ί κ η 
20-22/12/2019



- Διεθνής Διοργάνωση Απόστολος Παύλος Καβάλα 17-19/1/2020
- Χειµερινοί Αγώνες Εφήβων Νεανίδων Α θ η ν - Θ ε σ σ -
νίκη7-9/2/2020 
- Χειµερινοί αγώνες Ανοικτής Κατηγορίας Αθήνα 14-16/2/2020
- Διεθνής Συνάντ. Φάρος Έλενα Σαϊρη         
Αλεξανδρούπολις21-23/2/2020
- Διεθνείς Συναντήσεις σ τ ο ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό έ ω ς 
6-8/3/2020 

- Στις Διεθνείς Συναντήσεις στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό έως 
την ηµεροµηνία για την επίτευξη των ορίων 8/3/2020. 

4. α) Κολυµβητές τριες που έχουν επιτύχει τα Όρια συµµετοχής, Α! 
Όριο FINA για τους Ολυµπιακούς Αγώνες Τόκιο 2020 σε Ατοµικό 
Αγώνισµα,

β) Κολυµβητές που κατέκτησαν Μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθληµα Εφήβων Νεανίδων Καζάν 2019,
επιλέγονται να συµµετέχουν στα αντίστοιχα αγωνίσµατα και µόνο στο 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ανδρών Γυναικών Βουδαπέστη 2020. 
Εάν στις ανωτέρω α & β περιπτώσεις υπάρχουν περισσότεροι από 2 
κολυµβητές τριες που επιτυγχάνουν το Όριο ή συµµετέχουν από επιλογή 
στο αγώνισµα, τότε προτεραιότητα να συµµετέχουν έχουν οι ανωτέρω 
κολυµβητές που έχουν επιλεγεί να συµµετέχουν και ακολουθεί ο επόµενος 
καλλίτερος χρόνος.     

5. Για τα Οµαδικά Αγωνίσµατα θα ισχύσουν τα εξής.
Τα Οµαδικά Αγωνίσµατα των Ανδρών, 4*100µ. Ελεύθερο, 4*100µ Μικτή

Οµαδική θα συµµετέχουν στη Διοργάνωση.
Είναι στην κρίση της Τεχνικής Επιτροπής της ΚΟΕ να αποφασίζει για τη

συµµετοχή της Χώρας µας στα Οµαδικά αγωνίσµατα, τη συγκρότησή 
τους, αλλά  και µε τρόπο που δεν επηρεάζονται οι συµµετοχές των 
ατοµικών αγωνισµάτων των κολυµβητών τριών που θα συµµετέχουν σε 
αυτά, και επιπλέον αν θα προτάσσονται των ατοµικών συµµετοχών κατά 
την διαδικασία της % προσέγγισης. 

Συµµετέχουν οι κολυµβητές τριες που έχουν επιτύχει τις 4 καλύτερες
επιδόσεις στις ανωτέρω Διοργανώσεις εντός των προθεσµιών. 

Από την σύνθεση του Οµαδικού Αγωνίσµατος θα πρέπει 2 Κολυµβητές τριες
τουλάχιστον να έχουν πετύχει την συµµετοχή τους σε Ατοµικό Αγώνισµα.

Είναι δυνατόν για οικονοµικούς ή αγωνιστικούς λόγους να καλύπτεται η
τετράδα του Οµαδικού Αγωνίσµατος από κολυµβητές τριες που 
συµµετέχουν ήδη στη διοργάνωση σε ατοµικό αγώνισµα.



6. Στους αγώνες προβλέπεται ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων 13 
κολυµβητές-τριες. Οι επιπλέον κολυµβητές τριες, οι οποίοι δεν θα έχουν 
επιτύχει Όρια αυτοί θα επιλεγούν σύµφωνα µε την % πλησιέστερη 
προσέγγιση των επιδόσεών τους προς τα πιο πάνω αναφερόµενα όρια και 
έως 1% απόκλιση από το Όριο, εκτός του αγωνίσµατος 100µ.ελεύθερο 
Ανδρών που θα επιλεγεί ο κολυµβητής µε την καλλίτερη επίδοση. 

 7. Για λόγους πιθανής µείωσης της επιχορήγησης εκ µέρους της 
Πολιτείας προς την ΚΟΕ και της απουσίας πληροφόρησης σχετικά µε το 
ύψος της επιχορήγησης του 2020, υπάρχει η εκδοχή η ΚΟΕ να µην έχει τη 
δυνατότητα να καλύψει τον αριθµό των κολυµβητών-τριών και τον τρόπο 
επιλογής που περιγράφονται ανωτέρω. Τότε µε απόφαση του Δ.Σ. της 
ΚΟΕ συγκροτείται η αποστολή µε αποφάσεις της Τεχνικής Επιτροπής της 
ΚΟΕ

Για το Δ.Σ

Ο Γενικός Γραµµατέας
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ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

50µ.  ΕΛΕΥΘΕΡΟ 00:22,14 00:25,07
100µ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ 00:48,85 00:54,41
200µ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ 01:47,90 01:59,25
400µ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ 03:48,23 04:11,40
800µ.ΕΛΕΥΘΕΡΟ             07:54,31 08:33,36
1500µ.ΕΛΕΥΘΕΡΟ 15:00,99 16:32,04
50µ.   ΥΠΤΙΟ 00:25,08 00:28,24
100µ.  ΥΠΤΙΟ 00:54,49 01:00,48
200µ.  ΥΠΤΙΟ 01:58,96 02:12,02
50µ.ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 00:23,69 00:26,23
100µ.ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 00:52,40 00:58,55
200µ.ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 01:57,55 02:10,15
50µ.   ΠΡΟΣΘΙΟ 00:27,37 00:30,96
100µ.  ΠΡΟΣΘΙΟ 01:00,32 01:07,93
200µ.  ΠΡΟΣΘΙΟ 02:11,79 02:26,74
200µ. Μ.ΑΤΟΜΙΚΗ 02:00,37 02:13,35
400µ.Μ.ΑΤΤΟΜΙΚ
Η 04:17,38 04:41,00

 


