
 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 2021 
 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2021                 

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΗΛΙΚΙΑ    ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

Ανδρών-Γυναικών (ΟΡΕΝ)  Ελεύθερη συμμετοχή από 14 ετών και άνω 

Νέων/Νεανίδων (A) 16 - 17 - 18 ετών (2002)-2003-2004-2005 

Εφήβων/Νεανίδων (Β) 14 - 15 ετών (2005)-2006-2007 

Παίδων-Κορασίδων (Γ) 12 - 13 ετών 2008-2009 

Παμπαίδων-Παγκορασίδων (Δ) 10 - 11 ετών 2010-2011 

ΠΡΟ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E 
ΗΛΙΚΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

Αγόρια – Κορίτσια 8-9 ετών   2012-2013 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΟΡΕΝ) 
 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (OPEN) 

 
Α. ΑΝΔΡΕΣ 

ΑΝΔΡΕΣ 

Από 14 ετών & άνω σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς της FINA 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

1μ -3μ 
6 καταδύσεις 

 6 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

   5μ - 7,5μ - 10μ 

Σταθ.βατήρας   (Πλατφόρμα)* 

6 καταδύσεις 

6 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

 
Β.  ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Από 14 ετών & άνω σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς της FINA 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

1μ -3μ 
5 καταδύσεις 

  5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

    5μ - 7,5μ - 10μ 

Σταθ.βατήρας   (Πλατφόρμα)* 

5 καταδύσεις 

   5 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΟPEN) 

Α. ΑΝΔΡΩΝ   

ΑΝΔΡΩΝ 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

 3μ Τραμπολίνο 

6 καταδύσεις 

    2 καταδύσεις με όριο συντελεστή 2,0>αξία βαθμ. δυσκ. 

     4 καταδύσεις χωρίς όριο συντελεστή 

10μ Σταθ.βατήρας   

(Πλατφόρμα) 

6 καταδύσεις 

   2 καταδύσεις με όριο συντελεστή 2,0>αξία βαθμ. δυσκ. 

     4 καταδύσεις χωρίς όριο συντελεστή 

*ΣΗΜ: Κανονισμοί  D 3.7.1-D3.7.5 
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Β.  ΓΥΝΑΙΚΩΝ   

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

 3μ Τραμπολίνο 

5 καταδύσεις 

      2 καταδύσεις με όριο συντελεστή 2,0>αξία βαθμ. δυσκ. 

3 καταδύσεις χωρίς όριο συντελεστή 

10μ Σταθ.βατήρας   

(Πλατφόρμα) 

5 καταδύσεις 

      2 καταδύσεις με όριο συντελεστή 2,0>αξία βαθμ. δυσκ. 

3 καταδύσεις χωρίς όριο συντελεστή 

*ΣΗΜ: Κανονισμοί D 3.7.1, D 3.7.5, 
 

          

B.   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

ΝΕΩΝ/ΝΕΑΝΙΔΩΝ Α΄& ΕΦΗΒΩΝ / ΝΕΑΝΙΔΩΝ  Β΄ 
 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  ΝΕΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Α) 

 

Α.  ΝΕΩΝ ( Α) 

ΝΕΟΙ (2003-2004-2005) 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

1μ 

10 καταδύσεις 

5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,0 

 5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

3μ 

10 καταδύσεις 

5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,5 

5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

  5μ - 7,5μ - 10μ Σταθ.βατήρας   

(Πλατφόρμα) 

9 καταδύσεις 

4 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ όριο συντελεστή 7,6 

5 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

 

Β.  ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Α) 

ΝΕΑΝΙΔΕΣ (2003-2004-2005) 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

1μ 

9 καταδύσεις 

5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,0 

4 καταδύσεις  από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

3μ 

9 καταδύσεις 

5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,5 

 4 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

    5μ - 7,5μ - 10μ Σταθ.βατήρας   

(Πλατφόρμα) 

8 καταδύσεις 

4 καταδύσεις από διαφορετικό γκρουπ όριο συντελεστή 7,6 

   4 καταδύσεις από διαφορετικό γκρουπ χωρίς όριο 

συντελεστή 

 
Οι καταδύσεις για τα σταθερά θα πρέπει να επιλεχθούν το 

λιγότερο από τα 5 διαφορετικά γκρουπ 

 

Στην κατηγορία  Νέων – Νεανίδων (Α),  ΜΌΝΟ για το 2021, επιτρέπεται η συμμετοχή των 

αθλητών/τριών  γεννηθέντων το 2002 (απόφαση FINA λόγω Covid19). 
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Β) 

 

Α.  ΕΦΗΒΩΝ (Β) 

ΕΦΗΒΩΝ (Β) (2006-2007) 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

1μ. 

9 καταδύσεις 

5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,0 

4 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

3μ 

9 καταδύσεις 

5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,5 

4 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

     5μ-7.5μ,10μ Σταθ.βατήρας   

(Πλατφόρμα) 

8 καταδύσεις 

4 καταδύσεις από διαφορετικά γκρουπ με όριο συντελεστή 7,6 

4 καταδύσεις από διαφορετικά γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

 
Οι καταδύσεις για τα σταθερά θα πρέπει να επιλεχθούν το 

λιγότερο από τα 5 διαφορετικά γκρουπ 

 

Β.  ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Β) 

ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Β) (2006-2007) 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

1μ. 

8 καταδύσεις 

5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,0 

3 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

3μ 

8 καταδύσεις 

5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,5 

3 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

     5μ-7.5μ,10μ Σταθ.βατήρας   

(Πλατφόρμα) 

7 καταδύσεις 

4 καταδύσεις από διαφορετικά γκρουπ με όριο συντελεστή 7,6 

3 καταδύσεις από διαφορετικά γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

 
Οι καταδύσεις για τα σταθερά θα πρέπει να επιλεχθούν το 

λιγότερο από τα 5 διαφορετικά γκρουπ 

 
Στην κατηγορία  Εφήβων – Νεανίδων (Β),  ΜΌΝΟ για το 2021, επιτρέπεται η συμμετοχή των 

αθλητών/τριών  γεννηθέντων το 2005 (απόφαση FINA λόγω covid19). 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ Α/Β 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

3μ   

5 καταδύσεις 

       2 καταδύσεις με όριο συντελεστή 2,0>αξία βαθμό. δυσκ. 

3 καταδύσεις χωρίς όριο συντελεστή 

Στο σύνολο των 5 καταδύσεων, 4 διαφορετικά γκρουπ θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν. 

5μ-7.5μ,10μ Σταθ.βατήρας   

(Πλατφόρμα) 

5 καταδύσεις 

       2 καταδύσεις με όριο συντελεστή 2,0>αξία βαθμό. δυσκ. 

3 καταδύσεις χωρίς όριο συντελεστή 

Στο σύνολο των 5 καταδύσεων, 4 διαφορετικά γκρουπ θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν. 
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Γ.   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ / ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Γ) & 

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ / ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Δ) 
 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Γ) 

 

Α. ΠΑΙΔΩΝ (Γ) 

 

ΑΓΟΡΙΑ ( 2008-2009) 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

1μ 

8 καταδύσεις 

5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,0 

   3 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

3μ 

8 καταδύσεις 

5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,5 

    3 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

     5μ-7.5μ Σταθ.βατήρας   

(Πλατφόρμα) 

7 καταδύσεις 

4 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ όριο συντελεστή 7,6 

    3 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

 

 

Β.  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Γ) 

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ( 2008-2009) 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

1μ 

7 καταδύσεις 

5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,0 

2 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

3μ 

7 καταδύσεις 

5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,5 

2 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

     5μ-7.5μ Σταθ.βατήρας   

(Πλατφόρμα) 

6 καταδύσεις 

4 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ όριο συντελεστή 7,6 

2 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Δ) 

 

Α.  ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (Δ) 

 

ΑΓΟΡΙΑ ( 2010-2011) 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

  1μ-3μ 

6 καταδύσεις 

3 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 5,4 

     3 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

 5μ 

6 καταδύσεις 

3 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ όριο συντελεστή 5,4 

3 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 
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Β.  ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (Δ) 

KOΡΙΤΣΙΑ (2010-2011) 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

  1μ-3μ 

6 καταδύσεις 

3 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 5,4 

     3 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

 5μ 

5 καταδύσεις 

3 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ όριο συντελεστή 5,4 

2 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

 

ΠΡΟ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Ε) 

ΑΓΟΡΙΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ ( 2012-2013) 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

1μ 

4 καταδύσεις 

2 καταδύσεις 101 ή 401 / 201 ή 301  (Α ή Β ή Γ) 

2 ελεύθερες από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

3μ 

4  καταδύσεις 

2 καταδύσεις 101 ή 401 / 201 ή 301 (Α ή Β ή Γ) 

2 ελεύθερες  από τα 5  γκρουπ  χωρίς  όριο  συντελεστή 

Η Προ-αγωνιστική Κατηγορία δεν συμπεριλαμβάνεται στην συνολική βαθμολογία των συλλόγων. 

 

 ΑΦΕΤΗΣ - ΚΡΙΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 Για το 2021, στο Ενιαίο Πρωτάθλημα Καταδύσεων όλων των  κατηγοριών οι Αφέτες των 

αγώνων θα είναι  Κριτές Α κατηγορίας  FINA. 

 Για το 2021, το Ενιαίο Πρωτάθλημα Καταδύσεων όλων των  κατηγοριών, θα διεξαχθεί με το 

σύστημα των πέντε (5) κριτών ή των επτά (7) κριτών.  

Το αγώνισμα των Συγχρονισμένων Καταδύσεων 3μ. και Σταθερό βατήρα  θα διεξάγεται  με 

εννέα (9) κριτές ή με (7) κριτές όταν δεν υπάρχει επάρκεια κριτών την συγκεκριμένη στιγμή.  

Οι Αφέτες και οι Κριτές κατά την διάρκεια των αγώνων θα πρέπει να είναι ενδεδυμένοι στα 

λευκά.  

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

Στην κατηγορία Ανδρών-Γυναικών (ΟΡΕΝ), κάθε Σύλλογος έχει δικαίωμα συμμετοχής με όσους 

καταδύτες/τριες ανά αγώνισμα επιθυμεί. 

Προκειμένου να διεξαχθούν τα αγωνίσματα, απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον δύο  (2) συλλόγων 

και έως έξι (6) αθλητών- αθλητριών. 

Θα βαθμολογούνται μέχρι και 3 αθλητές για κάθε σωματείο. 

Οι αθλητές που πρόκειται να συμμετάσχουν εντός συναγωνισμού  (έως 3 για κάθε σύλλογο) 

δηλώνονται από τους συλλόγους τους κατά την Τεχνική Σύσκεψη. 

Σε περίπτωση που υπάρχει μόνο ένας (1) σύλλογος και επιθυμεί να συμμετάσχει με τρείς (3)  

καταδύτες/τριες, το αγώνισμα μπορεί να διεξαχθεί αλλά χωρίς βαθμολογική σημασία για τον εν λόγω 

σύλλογο. 
Σε αυτή τη κατηγορία θα μπορούν να συμμετέχουν οι καταδύτες οι έχοντες συμπληρώσει το 14ο έτος 

της ηλικίας τους. 

 

Στις κατηγορίες, Νέων/Νεανίδων (Α), και Εφήβων-Νεανίδων (Β), κάθε Σύλλογος έχει δικαίωμα 

συμμετοχής με όσους καταδύτες/τριες ανά αγώνισμα επιθυμεί. 

Προκειμένου όμως να διεξαχθούν τα αγωνίσματα, απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον δύο  (2) 

συλλόγων και έως έξι (6) αθλητών- αθλητριών. 

Θα βαθμολογούνται μόνο οι 3 πρώτοι αθλητές του κάθε σωματείου 
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Οι αθλητές που πρόκειται να συμμετάσχουν εντός συναγωνισμού  (έως 3 για κάθε σύλλογο) 

δηλώνονται από τους συλλόγους τους κατά την Τεχνική Σύσκεψη. 

Σε περίπτωση που υπάρχει μόνο ένας (1) σύλλογος και επιθυμεί να συμμετάσχει με τρείς (3)  

καταδύτες/τριες, το αγώνισμα μπορεί να διεξαχθεί αλλά χωρίς βαθμολογική σημασία για τον εν 

λόγω σύλλογο. 
 

Στις κατηγορίες Παίδων-Κορασίδων (Γ) και Παμπαίδων-Παγκορασίδων (Δ), κάθε Σύλλογος έχει 

δικαίωμα συμμετοχής με όσους καταδύτες/τριες ανά αγώνισμα επιθυμεί. 

Προκειμένου όμως να διεξαχθούν τα αγωνίσματα, απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον δύο  (2) 

συλλόγων και έως έξι (6) αθλητών- αθλητριών. 

Η βαθμολογία του κάθε σωματείου θα υπολογίζεται βασιζόμενη στην κατάταξη των 3 πρώτων 

αθλητών του σωματείου του συγκεκριμένου αγωνίσματος και βάση  της τελικής σειράς κατάταξης. 

Θα βαθμολογούνται μόνο οι 3 πρώτοι αθλητές του κάθε σωματείου 
Σε περίπτωση που υπάρχει μόνο ένας (1) σύλλογος και επιθυμεί να συμμετάσχει με τρείς (3)  

καταδύτες/τριες, το αγώνισμα μπορεί να διεξαχθεί αλλά χωρίς βαθμολογική σημασία για τον εν 

λόγω σύλλογο. 
Στα πρωταθλήματα κατηγοριών, όπου υπάρχει γενική βαθμολογία, οι Καταδύτες κατηγοριών θα 

συμμετέχουν μόνον στα αγωνίσματα της κατηγορίας τους και της αμέσως μεγαλύτερης κατηγορίας. 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 

Το αγώνισμα των Συγχρονισμένων Καταδύσεων θα διεξάγεται για τις κατηγορίες: ΟPEN Ανδρών-

Γυναικών, Νέων/Νεανίδων (Α) & Εφήβων-Νεανίδων (Β). 

Κάθε Σύλλογος έχει δικαίωμα συμμετοχής με 2 ζευγάρια μέγιστο αριθμό. Προκειμένου όμως να 

διεξαχθεί το αγώνισμα, απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον δύο (2) συλλόγων και έως τριών (3) 

ζευγαριών. 

Εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού αθλητών-αθλητριών στα αγωνίσματα των συγχρονισμένων 

καταδύσεων, και στην περίπτωση που υπάρχει ζευγάρι αθλητών-τριών  που απαρτίζεται από 

αθλητές/τριες διαφορετικών συλλόγων, θα επιτρέπεται  να συμμετάσχει εκτός συναγωνισμού  (εφόσον 

οι σύλλογοι συμφωνούν), προκειμένου οι ομοσπονδιακοί να σχηματίσουν ολοκληρωμένη άποψη για 

την εξελικτική πορεία και πρόοδο των εν λόγω αθλητών. 

Σε όλες τις Κατηγορίες, το αγώνισμα των Συγχρονισμένων Καταδύσεων θα διεξάγεται από Τραμπολίνο 

3μ και Σταθερό βατήρα (Πλατφόρμα) 5μ, 7,5 και 10μ. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 Η γενική βαθμολογία των αθλητών και των Συλλόγων στα Ατομικά Αγωνίσματα, θα γίνεται 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 

1 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 

2 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

4 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

5 8 7 6 5 4 3 2 1  

6 7 6 5 4 3 2 1  

7 6  4 3 2 1  

8 5 4 3 2 1  

9 4  2 1  

10 3 2 1  

11 2 1  

12 1  

 Η γενική βαθμολογία στις Συγχρονισμένες Καταδύσεις των ζευγαριών και των Συλλόγων, θα 

γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  
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 8 7 6 5 4 3 

 1 18 16 14 12 10 8 

 2 14 12 10 8 6 4 

 3 12 10 8 6 4 2 

 4 10 8 6 4 2  

 5 8 6 4 2   

 6 6 4 2    

 7 4 2     

 8 2      

 
Η προαγωνιστική κατηγορία Ε δεν συμπεριλαμβάνεται στη γενική βαθμολογία των συλλόγων. 

 

ΕΠΑΘΛΑ 

 
Για το 2021 στο Ενιαίο Πρωτάθλημα Καταδύσεων, αθλοθετούνται από την Κ.Ο.Ε., τα εξής έπαθλα: 

 

 Κύπελλο για τον νικητή Σύλλογο της Γενικής βαθμολογίας του Πρωταθλήματος Ανδρών - 

Γυναικών.  Κύπελλο για τον νικητή σύλλογο στην βαθμολογία Ανδρών, Κύπελλο για το 

νικητή σύλλογο της βαθμολογίας Γυναικών. 

 Κύπελλο για τον Σύλλογο της Γενικής βαθμολογίας του  

Πρωταθλήματος ηλικιών Νέων/Νεανίδων (Α), Εφήβων/Νεανίδων (Β).  Κύπελλο για το 

νικητή Σύλλογο Ηλικιών Νέων-Εφήβων (Α-Β).  Κύπελλο για το νικητή Σύλλογο Ηλικιών 

Νεανίδων (Α-Β). 

 Κύπελλο για τον Σύλλογο της Γενικής βαθμολογίας του Πρωταθλήματος ηλικιών Παίδων-

Κορασίδων (Γ) & Παμπαίδων-Παγκορασίδων (Δ).  Κύπελλο για το νικητή Σύλλογο Ηλικιών 

Παίδων-Παμπαίδων (Γ-Δ), Κύπελλο για το νικητή Σύλλογο Ηλικιών Κορασίδων-

Παγκορασίδων (Γ-Δ). 

 Στους τρεις (3) πρώτους νικητές των αγωνισμάτων θα απονέμονται μετάλλια  διπλώματα  και  

κύπελλο στον πρώτο νικητή των κατηγοριών Ανδρών και Γυναικών. 

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 10:00πμ 

1. 1μ. Ε κατηγορία Αγόρια-Κορίτσια 

2. 1μ. Δ κατηγορία Αγόρια-Κορίτσια  

3. 3μ. Α κατηγορία Αγόρια-Κορίτσια 

4. 3μ. Γ  κατηγορία Αγόρια-Κορίτσια 

 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 17:00μμ 

5. Σταθερά Β κατηγορία Αγόρια-Κορίτσια 

6. 1μ. OPEN κατηγορία Ανδρών-Γυναικών 

7. 1μ. Γ κατηγορία Αγόρια-Κορίτσια 

8. 3μ. Δ κατηγορία Αγόρια-Κορίτσια 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 10:00πμ 

9. 1μ. Β κατηγορία Αγόρια-Κορίτσια 

10. 3μ. Ε κατηγορία Αγόρια-Κορίτσια  

11. 1μ. Α κατηγορία Αγόρια-Κορίτσια 

12. Σταθερά Γ  κατηγορία Αγόρια-Κορίτσια 



8 

 

 
 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 17:00μμ 

13. Σταθερά Δ κατηγορία Αγόρια-Κορίτσια 

14. 3μ. OPEN κατηγορία Ανδρών-Γυναικών 

15. 3μ. Συγχρονισμένες Α, Β  κατηγορία Αγόρια-Κορίτσια 

16. Σταθερά Συγχρονισμένες Α, Β  κατηγορία Αγόρια-Κορίτσια 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 11:00πμ 

17. Σταθερά Α κατηγορία Αγόρια-Κορίτσια 

18. 3μ. Συγχρονισμένες OPEN  Ανδρών - Γυναικών  

19. 3μ. Β κατηγορία Αγόρια-Κορίτσια 

20. Σταθερά OPEN  Ανδρών – Γυναικών 

21. Σταθερά Συγχρονισμένες OPEN  Ανδρών – Γυναικών 

 

Η Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021, στις 18:00 μμ στο 

ΟΑΚΑ. 

 

Δηλώσεις Συμμετοχής 

 

Μόνο καταδύτες-τριες που έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας που έχει εκδοθεί από την ΚΟΕ, καθώς 

και την επικαιροποιημένη κάρτα υγείας και κάρτα διαπίστευσης αθλητή, μπορούν να συμμετέχουν 

στους προκηρυσσόμενους αγώνες. 

 

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 

2021 ώρα 14:00 στο email: info@koe.org.gr  

 

Επιπλέον των ανωτέρω: 

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν με αυστηρή εφαρμογή των επικαιροποιημένων υγειονομικών 

πρωτοκόλλων της Γ.Γ.Α. και της Κ.Ο.Ε. και επιπλέον με τις διατάξεις και τις διευκρινιστικές οδηγίες 

που θα ισχύουν στη διάρκεια της Διοργάνωσης.  Οι εκπρόσωποι των συλλόγων και ο υπεύθυνος Covid 

19 του Συλλόγου θα πρέπει να ενημερωθούν και να εφαρμόσουν τις εγκυκλίους ιδιαίτερα κατά την 

είσοδό τους στην εγκατάσταση σύνδεσμος ΓΓΑ για Covid-19.  

Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο, ο υπεύθυνος Covid 19 του Συλλόγου, υποχρεούται την 

πρώτη αγωνιστική ενότητα να καταθέσει φάκελο στην κεντρική είσοδο, ο οποίος θα περιλαμβάνει 

εκτυπωμένα αποτελέσματα PCR 72 ωρών /rapid test 48ώρου. Εξαιρούνται από το test οι πλήρως 

εμβολιασμένοι και όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ. 

Eπιπλέον ο υπεύθυνος καταθέτει κατάλογο εισερχομένων – εξερχομένων στην αθλητική εγκατάσταση 

στην έναρξη κάθε αγωνιστικής ενότητας.   

 

Δικαίωμα εισόδου έχουν οι προπονητές του Συλλόγου και ένας (1) εκπρόσωπος. 

Όλοι οι ευρισκόμενοι εντός του αγωνιστικού χώρου, φορούν υποχρεωτικά μάσκα και τηρούν αυστηρά 

τις αποστάσεις.  Στις κερκίδες είναι υποχρεωτική η ύπαρξη μιας κενής θέσης ανάμεσα στους αθλητές 

και προπονητές, όπως και μεταξύ των θεατών. 

Παρακαλούμε τον κάθε Συνοδό για την αυστηρή τήρηση των παραπάνω μέτρων από όλα τα μέλη της 

ομάδας του. 

Oι αγώνες θα πραγματοποιηθούν με ελεγχόμενη παρουσία θεατών. 

Όλοι οι αγωνιζόμενοι μεταφέρουν εντός του σάκου τους τα προσωπικά τους είδη αποφεύγοντας τις 

μετακινήσεις.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της FINA για 

το άθλημα των Καταδύσεων, καθώς και τον κανονισμό ηθικής ακεραιότητας (Code of Ethics) 

της FINA. 

 

mailto:info@koe.org.gr

