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ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 2006 
  

     Με απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ο.Ε. στην   συνεδρίασή του στις 16/11/05, εγκρίνεται το αγωνιστικό 
πρόγραμμα 2005-2006. 

     Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς Καταδύσεων, τον Κανονισμό της Κ.Ο.Ε. και την 
παρούσα Προκήρυξη. 

     Σε όλες τις αγωνιστικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητη η παρουσία ιατρού. 

     ΄Οπου στην παρούσα αναφέρεται Καταδύτης,  νοείται και Καταδύτρια. 

     Οι οικονομικοί όροι για όλους τους αγώνες, θα γνωστοποιηθούν μετά την  έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της Κ.Ο.Ε., του 
Προϋπολογισμού και την επικύρωση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 

     Κάθε κενό, ασάφεια ή αμφιβολία της παρούσης θα λύνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

     Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, μπορεί να μεταβάλλει ή να τροποποιήσει την Προκήρυξη, εφ’όσον υπάρξει κατά 
την κρίση του, σοβαρός λόγος. 

     Κάθε μεταβολή θα γνωστοποιείται έγκαιρα στους συλλόγους. 

Για το Δ.Σ. 
  
              Ο Πρόεδρος                               Ο Γενικός Γραμματέας 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ          ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ 
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Α. -  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  

1.- ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΤΑΔΥΤΩΝ 

Μόνον Καταδύτες που έχουν δελτίο αναγνωρίσεως (αθλητικής ιδιότητας), που έχει εκδοθεί από την Κ.Ο.Ε. καθώς και δελτίο 
υγείας, μπορούν να λάβουν μέρος σε οποιουσδήποτε από τους προκηρυσσόμενους αγώνες. 

Οι σύλλογοι υποχρεούνται να προσκομίζουν για έλεγχο τα δελτία αθλητικής ιδιότητας της Κ.Ο.Ε. και τα δελτία υγείας των 
Καταδυτών, νόμιμα ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ, στον Αλυτάρχη των Αγώνων, πριν ή κατά την διάρκεια αυτών, όταν τους ζητηθεί. 

Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους.  Η 
πιστοποίηση αυτή γίνεται στα δελτία υγείας που εκδίδει η Κ.Ο.Ε., τα οποία θεωρούνται για ένα έκαστο των αθλητών από 
νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από ιατρούς που έχουν 
οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ.  Τα δελτία υγείας ισχύουν για ένα (1) έτος από τη θεώρησή τους (άρθρο 33 παρ. 8 
εδαφ. α, Ν. 2725/1999) 

Σε τυχόν άρνηση, ο Αλυτάρχης μπορεί να αποκλείει με έγγραφη πράξη του, που θα γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο 
Σύλλογο, τον ή τους Καταδύτες των οποίων για οποιονδήποτε λόγο δεν προσκομίστηκαν τα σχετικά δελτία υγείας.  Ομοια μπορεί 
να αποκλείει τον ή τους Καταδύτες των οποίων τα δελτία υγείας δεν έχουν νόμιμη θεώρηση. 

Βεβαιώσεις ιατρών ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν αναπληρούν την έλλειψη δελτίου υγείας ή δελτίου αθλητικής ιδιότητας της ΚΟΕ 
και δεν γίνεται δεκτή η αντίστοιχη αναγραφή της συμμετοχής αθλητή, τον οποίο ο Αλυτάρχης υποχρεούται να αποκλείσει από 
τους αγώνες, την δε απόφασή τους αυτή γνωστοποιεί έγγραφα προς τον ενδιαφερόμενο Σύλλογο. 

Δελτία υγείας συρραμένα ή με οποιαδήποτε τρόπο συγκολλημένα θεωρούνται άκυρα, επίσης οι φωτογραφίες των αθλητών-τριών 
πρέπει να είναι πρόσφατες στο υπό θεώρηση δελτίο υγείας. 

Διευκρινίζεται ότι, δεν επιτρέπεται ένας Καταδύτης να αγωνίζεται στην ίδια αγωνιστική περίοδο με τα χρώματα διαφορετικών 
Συλλόγων, σε αγώνες που διοργανώνονται στην Ελλάδα από την οικεία Ομοσπονδία, καθώς επίσης και σε αγώνες αλλοδαπής 
Ομοσπονδίας του ιδίου αθλήματος.  

     (Υπ. Απόφ. 20027/30-6-89 Κεφ. Τρίτο, άρθρο 8, παρ. 13). 

Σημείωση:   Δελτία δεν εκδίδονται σε παιδιά κάτω των 8 ετών και επομένως, αθλητές κάτω από την ηλικία αυτή δεν μετέχουν 
των οιονδήποτε ημερίδων ή αγώνων των Συλλόγων. 

2.- ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι Αλυτάρχες των αγώνων, ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ο.Ε. 

Τα μέλη της Γραμματείας, ο Αφέτης και οι Κριτές ορίζονται από την Τεχνική Επιτροπή Καταδύσεων. 



΄Ενσταση, προσφυγή ή διαμαρτυρία δεν επιτρέπεται κατά των σχετικών αποφάσεων για ορισμό των παραπάνω αρχόντων 
αγώνων. 

3.- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

Σε όλους τους αγώνες πρέπει απαραίτητα να  υπάρχει επίσημος εκπρόσωπος του Συλλόγου, γραπτά εξουσιοδοτημένος από το 
Δ.Σ. του Συλλόγου του, καθώς και αναπληρωτής αυτού (βλ. σελ. 41).  Ο εκπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του, πρέπει να είναι 
εξουσιοδοτημένοι ώστε κατά την διάρκεια των αγώνων  ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟΙ να εκπροσωπούν τον Σύλλογό τους. 

Υποχρεούνται δε, να παρευρίσκονται σε όλη την διάρκεια των αγώνων, αφού παρουσιασθούν πριν την έναρξη αυτών στον 
Αλυτάρχη και παραδώσουν τις γραπτές εξουσιοδοτήσεις των Συλλόγων τους. 

Προπονητές Σωματείων ορίζονται μόνον οι έχοντες άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος της Γ.Γ.Α καθώς και οι πτυχιούχοι 
ΤΕΦΑΑ. 

Θεωρούμε ηθική υποχρέωση, να παρευρίσκονται οι εκπρόσωποι, προπονητές, Κριτές των Σωματείων σε Εθνικά Πρωταθλήματα - 
Αγώνες, άσχετα με το γεγονός με ότι δεν θα λάβουν μέρος στους Αγώνες. 

Δεν επιτρέπεται ο ορισμός προπονητή ή αθλητή εν ενεργεία, σαν  εκπροσώπου. 

4.- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Κάθε ένσταση ή διαμαρτυρία πρέπει να γίνεται γραπτά προς τον Αλυτάρχη μέσα σε 30 λεπτά το αργότερο από το γεγονός, στο 
οποίο αναφέρεται. 

Εάν η παράβαση αφορά αγώνισμα ή αθλητή για αντικανονική συμμετοχή κ.λ.π. και είναι γνωστή εκ των προτέρων, η ένσταση 
πρέπει να δοθεί στον Αλυτάρχη πριν τη διεξαγωγή του αγωνίσματος και αυτός αποφασίζει αμέσως πριν διεξαχθεί αυτό. Εάν η 
ένσταση αφορά γεγονός του οποίου τα στοιχεία υπάρχουν στην Κ.Ο.Ε., αλλά ο Αλυτάρχης δεν τα έχει στη διάθεσή του κατά την 
υποβολή της ένστασης, ο Αλυτάρχης επιφυλάσσεται να εκδώσει απόφαση, η δε Κ.Ο.Ε. υποχρεούται όπως εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών, από της υποβολής της ένστασης να παραδώσει στον Αλυτάρχη τα σχετικά με την ένσταση στοιχεία, οπότε 
αυτός αποφασίζει επί της ένστασης εντός δυο (2) ημερών από τη παραλαβή τους.  Η απόφαση του Αλυτάρχη στην πιο πάνω 
περίπτωση είναι ανέκκλητη.    

Εάν η ένσταση αφορά γεγονός που συνέβη κατά τη διάρκεια ή μετά την τέλεση του αγωνίσματος, ο Αλυτάρχης αποφασίζει 
ανέκκλητα εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από της υποβολής της ένστασης. 

Η απόφαση του Αλυτάρχη για κάθε ένσταση υποβάλλεται προς επικύρωση και μόνο προς το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. εντός δυο (2) 
ημερών από της έκδοσής της.  Το δε Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. υποχρεούται σ’ αυτή την επικύρωση στην πρώτη συνεδρίασή του αφ’ ότου 
υποβληθεί σ’ αυτό η σχετική απόφαση του Αλυτάρχη. 

΄Ολες οι ενστάσεις πρέπει να υπογράφονται από τον ΄Εφορο των Καταδύσεων ή από εκπρόσωπο, με έγγραφη προς τούτο 
εξουσιοδότηση, του Σωματείου που υποβάλλει την ένσταση.  Κάθε ένσταση ή διαμαρτυρία πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο 
100 €, άλλως αυτή είναι απαράδεκτη.  Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης το πιο πάνω παράβολο καταπίπτει υπέρ της 
Κ.Ο.Ε., σε αποδοχή δε της ένστασης επιστρέφεται εντός 15 ημερών από τη σχετική απόφαση στο Σωματείο που το κατέθεσε.  
Ενστάσεις ή διαμαρτυρίες που αφορούν στην κρίση των Κριτών των Αγώνων, δεν γίνονται δεκτές. 

5.- ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

Τα σωματεία υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισμού από της συμμετοχής των αθλητών των σωματείων στις προπονήσεις και τους 
διαφόρους αγώνες και τα Πρωταθλήματα, με την έναρξη της νέας περιόδου, να ορίσουν με έγγραφό τους προς την Κ.Ο.Ε. το 
όνομα του προπονητή τους, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την σωματική ασφάλεια των αθλητών του σωματείου και 
υποχρεωτικά θα παρίσταται και θα διευθύνει τις προπονήσεις του σωματείου είτε στο κολυμβητήριο είτε στο γυμναστήριο. 

     Η υποχρέωση αυτή επεβλήθη με την υπ' αριθμ. Α1-Β/Φ67 82 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβέρνησης, η 
οποία στο άρθρο 12 αυτής επί λέξει ορίζει: "Σωματεία μετέχοντα σε πάσης φύσεως πρωταθλήματα υποχρεούνται να ορίζουν 
με έγγραφο προς την Κ.Ο.Ε. τους συμβαλλομένους προπονητές αυτών πριν την συμμετοχή τους στους πάσης φύσεως 
αγώνες, αλλιώς η συμμετοχή τους δεν θα επιτρέπεται." 

Κάθε αλλαγή προπονητή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα γνωστοποιείται εγγράφως στην Κ.Ο.Ε. 

6.- ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

α.-      Οι δηλώσεις συμμετοχής για όλους τους αγώνες πρέπει να υποβάλλονται γραπτά  στην Κ.Ο.Ε. 



β.-      Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αναγράφουν ονοματεπώνυμο, ηλικία και αριθμό μητρώου των αθλητών των Συλλόγων 
καθώς και τα αγωνίσματα με ακρίβεια, στα οποία θα συμμετάσχουν.    

γ.-      Παράληψη (επί ποινής 20 ΕΥΡΏ . σε περίπτωση μη υποβολής) της ανωτέρω υποχρεώσεως δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί 
εκ των υστέρων με εκπρόθεσμη δήλωση των αθλητών από τον Σύλλογο. 

δ.-      Οι ατομικές δηλώσεις συμμετοχής για κάθε καταδύτη, υποβάλλονται στο ειδικό έντυπο (Φύλλο Αγώνα), από τον Έφορο ή 
τον Προπονητή του Συλλόγου, κατά την Τεχνική Σύσκεψη ή 24 ώρες πριν το αγώνισμα και μόνον στον Αλυτάρχη ή την 
Γραμματεία. 

ε.-      Το Φύλλο Αγώνα θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τον αθλητή ή την αθλήτρια. 

στ.-    Δικαίωμα αλλαγής κατάδυσης ή Φύλλο Αγώνα έχει ο καταδύτης, 24 ώρες πριν από την έναρξη του αγωνίσματός του. 

7.- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στην κατηγορία Ανδρών-Γυναικών (ΟΡΕΝ), κάθε Σύλλογος έχει δικαίωμα συμμετοχής με όσους καταδύτες-τριες ανά 
αγώνισμα επιθυμεί. Προκειμένου όμως να διεξαχθούν τα αγωνίσματα, απαiτείται η συμμετοχή τουλάχιστον ενός  (1) συλλόγου 
και τριών (3) αθλητών- αθλητριών. Τρεις (3) όμως καταδύτες-τριες θα συμπεριλαμβάνονται στην Γενκή βαθμολογία του 
Συλλόγου, αυτοί οι οποίοι θα βρίσκονται στην λίστα των 12 πρώτων και οι οποίοι θα δηλώνονται κατά την Τεχνική Σύσκεψη. 

Σε αυτή τη κατηγορία θα μπορούν να συμμετέχουν οι καταδύτες οι έχοντες συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και 
οι έχοντες τα παρακάτω όρια συντελεστή: 

Κατηγορία Ανδρών 
  
ΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 
1Μ 13,2 6 προαιρετικές 
3Μ 14,2 6 προαιρετικές 
Σταθερά (Πλαστφόρμα) 14 6 προαιρετικές 

Κατηγορία Γυναικών 
  
ΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 
1Μ 10,7 5 προαιρετικές 
3Μ 11,3 5 προαιρετικές 
Σταθερά (Πλαστφόρμα) 10,9 5 προαιρετικές 
  

Στις κατηγορίες, Εφήβων-Νεανίδων (Β),  και  Νέων-Ανδρών-Νέων Γυναικών (Α) κάθε Σύλλογος έχει δικαίωμα συμμετοχής με 
όσους καταδύτες-τριες ανά αγώνισμα επιθυμεί. 3  αθλητές  θα  βαθμολογούνται  και  οι  οποίοι  πρέπει  να  δηλώνονται  κατά  τη  
Τεχνική  Σύσκεψη. Προκειμένου όμως να διεξαχθούν τα αγωνίσματα, απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον ενός  (1)  συλλόγου 
με τρεις (3) αθλητές -τριες  και οι οποίοι θα συμπεριλαμβάνονται στην Γενκή βαθμολογία του Συλλόγου 

 Στις κατηγορίες Παίδων-Κορασίδων (Γ) και Παμπαίδων-Παγκορασίδων (Δ), κάθε Σύλλογος έχει δικαίωμα συμμετοχής με όσους 
καταδύτες-τριες ανά αγώνισμα επιθυμεί. Θα βαθμολογούνται μέχρι και 3  αθλητές για κάθε σωματείο. Προκειμένου όμως να 
διεξαχθούν τα αγωνίσματα, απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον ενός (1) συλλόγου και τριών (3) αθλητών και οι  οποίοι  θα  
συμπεριλαμβάνονται  στη  Γενική  βαθμολογία  του  Συλλόγου. 

 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 Εφήβων-Νεανίδων (Β) &  Νέων Ανδρών-
Γυναικών (Α) & ΟPEN Ανδρών-Γυναικών.  Κάθε Σύλλογος έχει δικαίωμα συμμετοχής με 2 ζευγάρια μέγιστο αριθμό. 
Προκειμένου όμως να διεξαχθεί το αγώνισμα, απαiτείται η συμμετοχή τουλάχιστον δύο (2) συλλόγων. 

  

Στην κατηγορία Ανδρών-Γυναικών (ΟΡΕΝ), το αγώνισμα των Συγχρονισμένων Καταδύσεων θα διεξάγεται από Τραμπολίνο 3μ  
και Σταθερό βατήρα (Πλατφόρμα)  5 μ, 7,5μ.   και  10μ. 



 Στην  περίπτωση  επιλογής  ζευγαριών  για  την  Εθνική  ομάδα  και δη για το  αγώνισμα  του Σταθερού βατήρα 
(Πλατφόρμα)  η  επιλογή  θα  γίνει  από  τα  ζευγάρια  που  έχουν  πραγματοποιήσει  και  τις  5 ή 6   καταδύσεις  
(αντίστοιχα  γυναίκες – άνδρες)  μόνο  από  τα  10μ.  

  

Αναλυτικότερα: 

 Συγχρονισμένες καταδύσεις Ανδρών (ΟΡΕΝ ) 3μ Τραμπολίνο- 10μ Σταθερού βατήρα (Πλατφόρμα) 

Κάθε αγώνας ανδρών στα 3μ. τραμπολίνο και σταθερού βατήρας (Πλατφόρμα) θα περιλαμβάνει έξι (6) γύρους καταδύσεων: δύο 
(2) γύρους καταδύσεων με καθορισμένο συντελεστή δυσκολίας 2.0 για κάθε κατάδυση ανεξάρτητα από την φόρμουλα αξίας και 
τέσσερις (4) γύρους καταδύσεων δίχως όριο συντελεστή δυσκολίας  (D 3.7.4.). 

Ο αγώνες των ανδρών περιλαμβάνουν έξι (6) γύρους καταδύσεων από τουλάχιστον τέσσερα (4) γκρουπ, με τουλάχιστον μία 
κατάδυση με εμπρός απογείωση, και η οποία δεν θα είναι από θέση στάσης στο τραμπολίνο. Μέσα στους έξι (6) γύρους ένα 
γκρουπ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερο από δύο φορές.( D 3.7.6) 

Σε κάθε γύρο οι δύο καταδύτες πρέπει να εκτελέσουν την ίδια κατάδυση (ίδιος αριθμός κατάδυσης, στην ίδια θέση). (D 3.7.7) 

 Συγχρονισμένες καταδύσεις Γυναικών (ΟΡΕΝ ) 3μ Τραμπολίνο- 10μ Σταθερού βατήρα (Πλατφόρμα) 

 Κάθε αγώνας γυναικών στα 3μ. τραμπολίνο και σταθερός βατήρας θα περιλαμβάνει πέντε (5) γύρους καταδύσεων: δύο (2) γύροι 
καταδύσεων με καθορισμένο συντελεστή δυσκολίας 2.0 για κάθε κατάδυση ανεξάρτητα από την φόρμουλα αξίας και τρεις (3) 
γύρους καταδύσεων δίχως όριο συντελεστή δυσκολίας.(D 3.7.3) 

Οι αγώνες των γυναικών περιλαμβάνουν πέντε (5) γύρους καταδύσεων από τουλάχιστον τέσσερα (4) γκρουπ, με τουλάχιστον μία 
κατάδυση με εμπρός απογείωση, και η οποία δεν θα είναι σε όρθια θέση στο τραμπολίνο.( D 3.7.5.) 

 Σε κάθε γύρο οι δύο καταδύτες πρέπει να εκτελέσουν την ίδια κατάδυση (ίδιος αριθμός κατάδυσης, στην ίδια θέση). (D 3.7.7) 

Συγχρονισμένες Καταδύσεις Αγοριών και Κοριτσιών– 

 3μ τραμπολίνο 

Α / Β Συνδυασμός 

 Στην κατηγορία Εφήβων-Νεανίδων(Β) και Νέων-Ανδρών-Γυναικών (Α) το αγώνισμα των Συγχρονισμένων Καταδύσεων θα 
διεξάγεται μόνο από 3μ. και  θα συμπεριλαμβάνεται στην Γενκή βαθμολογία του Συλλόγου., Στην κατηγορία αυτή μπορούν να 
συμμετάσχουν αθλητές και των δύο ηλικιών, σαν ένα ζεύγος  

Το αγώνισμα θα περιλαμβάνει πέντε (5) καταδύσεις. Δύο (2) γύρους καταδύσεων με καθορισμένο συντελεστή δυσκολίας το 2.0 
για κάθε κατάδυση ανεξάρτητα από την φόρμουλα και τρεις (3) γύρους καταδύσεων δίχως όριο συντελεστή δυσκολίας. Οι πέντε 
(5) καταδύσεις πρέπει να επιλεγούν από τουλάχιστον τρία (3) διαφορετικά γκρουπ. (DAG 3.1.2) 

8.- ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 Σε περίπτωση, που για σοβαρούς λόγους ένας Καταδύτης επιθυμεί να αποσυρθεί από κάποιο αγώνισμα, είναι υποχρεωμένος να 
ενημερώσει την γραμματεία των αγώνων, είκοσι (20) λεπτά ενωρίτερα, πριν από την έναρξη του αγωνίσματος και να υπογράψει 
το σχετικό έντυπο ο ίδιος και ο προπονητής του, καθώς και ο εκπρόσωπος του Συλλόγου του. 

Η απόσυρση του Καταδύτη είναι εφικτή και κατά την διάρκεια του αγωνίσματος όταν συντρέχουν λόγοι υγείας, όπου και με την 
συγκατάθεση του ιατρού των αγώνων, ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως και ανωτέρω. 

Σε περίπτωση αποχής δηλωθέντος Καταδύτη από το αγώνισμα, χωρίς την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας, θα    
επιβάλλεται πρόστιμο στον Σύλλογο 60 Ευρώ. 

  
 9.- ΚΡΙΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

     Για το 2006, τα Πρωταθλήματα κατηγοριών και ΟΠΕΝ κατηγορίας καθώς και οι Ημερίδες, θα διεξαχθούν με το σύστημα των 
πέντε (5) κριτών ή των επτά (7) κριτών.  Το αγώνισμα των Συγχρονισμένων Καταδύσεων 3μ. & 10μ. θα διεξάγεται με εννέα (9) 
κριτές. 



 10.-      ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΔΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  2005 – 2006 
 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛΙΚΙΑ    ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

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

Νέων-Ανδρών /Νέων Γυναικών (Α)     16 - 17 - 18 
ετών 1988 - 1989 – 1990 

Εφήβων-Νεανίδων (Β) 14 - 15 ετών 1991 – 1992 

Παίδων-Κορασίδων (Γ) 12 - 13 ετών 1993 – 1994 

 Παμπαίδων-Παγκορασίδων (Δ) 10 - 11 ετών 1995 – 1996 

       
  
1.- ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ - ΟΡΙΑ (από 1/1/06 έως 31/12/06) 
  
ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΟΠΕΝ) 
  
Α.ΑΝΔΡΕΣ 
  

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

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 
6 καταδύσεις 

1μ -3μ 
 6 καταδύσεις από τα 5 γκρούπ χωρίς όριο συντελεστή 

6 καταδύσεις    5μ - 7,5μ - 10μ 
Σταθ.βατήρας   
(Πλατφόρμα)* 6 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

D 3.6.3. Σε όλες τις διοργανώσεις FINA (Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμια Πρωταθλήματα, Παγκόσμια Κύπελλα και 
άλλες διοργανώσεις FINA, εκτός των αγώνων Κατηγοριών Ηλικίας) θα εκτελούνται μόνο καταδύσεις από τον σταθερό 
βατήρα των 10μ. 

  
Β. ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
  

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

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 
5 καταδύσεις 

1μ -3μ   5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο 
συντελεστή 

5 καταδύσεις     5μ - 7,5μ - 10μ 
Σταθ.βατήρας   
(Πλατφόρμα)* 

   5 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ χωρίς όριο 
συντελεστή 

  
D 3.6.3. Σε όλες τις διοργανώσεις FINA (Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμια Πρωταθλήματα, Παγκόσμια Κύπελλα και 
άλλες διοργανώσεις FINA, εκτός των αγώνων Κατηγοριών Ηλικίας) θα εκτελούνται μόνο καταδύσεις από τον σταθερό 
βατήρα των 10μ. 

  
 
 
 
 
 



 
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΟΠΕΝ) 
  
Α.ΑΝΔΡΩΝ   

ΑΝΔΡΩΝ* 
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

6 καταδύσεις 
    2 καταδύσεις με όριο συντελεςτή 2,0>αξία βαθμ. 

δυσκ. 
 3μ Τραμπολίνο  

     4 καταδύσεις χωρίς όριο συντελεστή 
6 καταδύσεις 

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

10μ Σταθ.βατήρας   
(Πλατφόρμα 

     4 καταδύσεις χωρίς όριο συντελεστή 
  
(*ΣΗΜ: Κανονισμοί D 3.7.4, D 3.7.6, D 3.7.7) 
  
  
Β. ΓΥΝΑΙΚΩΝ   
  

ΓΥΝΑΙΚΩΝ* 
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

5 καταδύσεις 
      2 καταδύσεις με όριο συντελεςτή 2,0>αξία βαθμ. 

δυσκ.  3μ Τραμπολίνο  
3 καταδύσεις χωρίς όριο συντελεστή 

5 καταδύσεις 
      2 καταδύσεις με όριο συντελεςτή 2,0>αξία βαθμ. 

δυσκ. 
10μ Σταθ.βατήρας   

(Πλατφόρμα) 
3 καταδύσεις χωρίς όριο συντελεστή 

  
( *ΣΗΜ: Κανονισμοί D 3.7.3, D 3.7.5, D 3.7.7) 
  
  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΝΕΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ - ΝΕΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ( Α) 
  
Α. ΝΕΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ ( Α) 
  

ΝΕΟΙ (1988 - 1989 – 1990) 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 
10 καταδύσεις 

5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,0 
1μ 

 5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

10 καταδύσεις 
5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,5 

3μ 
5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

9 καταδύσεις 
4 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ όριο συντελεστή 7,6   5μ - 7,5μ - 10μ 

Σταθ.βατήρας   
(Πλατφόρμα) 5 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

  



Β. ΝΕΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Α) 
ΝΕΑΝΙΔΕΣ ( 1988 - 1989 – 1990) 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 
9 καταδύσεις 

5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,0 
1μ  

4 καταδύσεις  από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

9 καταδύσεις 
5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,5 

3μ 
 4 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

8 καταδύσεις 
4 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ όριο συντελεστή 7,6     5μ - 7,5μ - 10μ 

Σταθ.βατήρας   
(Πλατφόρμα)    4 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή

  
ΕΦΗΒΩΝ -ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Β) 
Α. ΕΦΗΒΩΝ (Β) 

ΕΦΗΒΩΝ (Β) (1991 – 1992) 
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

9 καταδύσεις 
5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,0 

1μ. 
4 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

9 καταδύσεις 
5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,5 

3μ 
4 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

8 καταδύσεις 
4 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ όριο συντελεστή 7,6      5μ-7.5μ,10μ 

Σταθ.βατήρας   
(Πλατφόρμα) 4 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

  
Β. ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Β)  

ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Β) (1991 – 1992) 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 
8 καταδύσεις 

5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,0 
1μ. 

3 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

8 καταδύσεις 
5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,5 

3μ 
3 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

7 καταδύσεις 
4 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ όριο συντελεστή 7,6      5μ-7.5μ,10μ 

Σταθ.βατήρας   
(Πλατφόρμα) 3 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 



 ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ Α/Β 
  
  

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 
5 καταδύσεις 

       2 καταδύσεις με όριο συντελεςτή 2,0>αξία βαθμ. 
δυσκ. 3μ   

3 καταδύσεις χωρίς όριο συντελεστή 
  
  
 
 
 ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Γ) 
  
Α.ΠΑΙΔΩΝ (Γ) 
  

ΑΓΟΡΙΑ ( 1993-1994) 
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

8 καταδύσεις 
5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,0 1μ  

   3 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή
8 καταδύσεις 

5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,5 3μ 

    3 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή
4 καταδύσεις 

4 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ όριο συντελεστή 7,6      5μ-7.5μ 
Σταθ.βατήρας   
(Πλατφόρμα) 

    3 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή
  
  
Β. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Γ) 
  

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ( 1993-1994) 
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

7 καταδύσεις 
5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,0 1μ  

    2 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή
7 καταδύσεις 

5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,5 3μ 

    2 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή
6 καταδύσεις 

4 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ όριο συντελεστή 7,6      5μ-7.5μ 
Σταθ.βατήρας   
(Πλατφόρμα)      2 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ χωρίς όριο 

συντελεστή 
  
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (Δ) 
  

ΑΓΟΡΙΑ ( 1995 – 1996) 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 
6 καταδύσεις 

3 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 5,4   1μ-3μ 
     3 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο 

συντελεστή 
6 καταδύσεις 

3 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ όριο συντελεστή 5,4  5μ 

3 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή

  
 KOΡΙΤΣΙΑ ( 1995 – 1996) 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 
6 καταδύσεις 

3 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 5,4   1μ-3μ 
     3 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο 

συντελεστή 
5 καταδύσεις 

3 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ όριο συντελεστή 5,4  5μ 
2 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ χωρίς όριο 

συντελεστή 

  

11.             ΠΡΟ- ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΓΟΡΙΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ ( 1997 – 1998) 
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

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

1μ 
2 ελεύθερες από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

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

3μ 
2 ελεύθερες  από τα 5  γκρουπ  χωρίς  όριο  συντελεστή 

Στην προ-αγωνιστική κατηγορία δεν θα διοργανώνεται πρωτάθλημα. Οι αγώνες θα διεξάγονται με πρωτοβουλία των σωματείων 
και θα απονέμονται στους συμμετέχονατες διπλώματα συμμετοχής. 

Κύριος σκοπός συναφών διοργανώσεων θα είναι η όσο το δυνατότερο καλύτερη ένταξη των νεαρών αθλητών στις μεγαλύτερες 
αγωνιστικές κατηγορίες . 

  

  



 12.-           ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
     Η γενική βαθμολογία των αθλητών και Συλλόγων, θα γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 
     Η γενική βαθμολογία των ζευγαριών και Συλλόγων, θα γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

  8 7 6 5 4 3 2 
 1 18 16 14 12 10 8 6 
 2 14 12 10 8 6 4 2 
 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             

  
 13.-           ΕΠΑΘΛΑ 

     Στα Πρωταθλήματα κατηγοριών και Ανδρών-Γυναικών, αθλοθετούνται από την Κ.Ο.Ε., τα εξής έπαθλα: 

α)  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. 

β)  Κύπελλο για τον Σύλλογο της Γενικής βαθμολογίας του  
Πρωταθλήματος ηλικιών Εφήβων-Νεανίδων ( Β) και  Νέων-Ανδρών-Γυναικών  (Α). Κύπελλο για το νικητή Σύλλογο Ηλικιών 
Εφήβων-Νέων Ανδρών (Α).Κύπελλο για το νικητή Σύλλογο Ηλικιών Νεανίδων-Νέων Γυναικών (Α) 

γ) Κύπελλο για τον Σύλλογο της Γενικής βαθμολογίας του  Πρωταθλήματος ηλικιών Παμπαίδων-Παγκορασίδων & Παίδων-
Κορασίδων  Γ-Δ. Κύπελλο για το νικητή Σύλλογο Ηλικιών Παίδων-Παμπαίδων(Γ-Δ) , Κύπελλο για το νικητή Σύλλογο Ηλικιών 
Κορασίδων-Παγκορασίδων (Γ-Δ) 

δ)  Στους τρεις (3) πρώτους νικητές των αγωνισμάτων θα  απονέμονται μετάλλια  διπλώματα  και  κύπελλο στον πρώτο νικητή. 

14.-           ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

     Γίνεται σύσταση στα Σωματεία, να προβούν σε Ομαδική Ασφάλιση της Ομάδας των Καταδύσεων κατά κινδύνων, που 
απορρέουν απ’ αυτή τη δραστηριότητα.  Αυτό γιατί, η Κ.Ο.Ε. δηλώνει ότι δεν θα φέρει καμμία ευθύνη (αστική ή ποινική) σε 
περίπτωση ατυχήματος, κατά την διάρκεια των αγώνων ή προπονήσεων. 

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 5 4 3 2 1   
 8 5 4 3 2 1   
 9 4 3 2 1   
10 3 2 1   
11 2 1   
12 1   



15.-           ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ 

     Το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε., διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει την διενέργεια αιφνιδιαστικού ελέγχου ντόπινγκ, σε οποιαδήποτε 
Ημερίδα ή Πρωτάθλημα ή προπονητική εκδήλωση, που ήθελε κρίνει σκόπιμο. 

  
Γ.-  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 

  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ 

  
14-15/ 01/2006                   ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΠΕΝ 
                                         ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ 
21-22/01/2006                    ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (Γ’ ΚΑΤΗΓ.)-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Δ’ ΚΑΤΗΓ.) 
                                         ΒΟΛΟΣ 
  

4-5/02/2006                        ΗΜΕΡΙΔΑ Α-Β-Γ             
18-19/02/2006                    HMΕΡΙΔΑ  ΟΠΕΝ 
                                         ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ 

  
                         
                             Δ.-  ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 

  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

  
1-2/ 04/2006                       ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΞΗΣ (Β,Γ,Δ) 
                                         ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ 
  
29-30/04/2006                    ΗΜΕΡΙΔΑ  ΟΠΕΝ 
                                         ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ 
  
6-7/05/2006                        ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (8,9 ετών) 
                                         ΤΡΙΚΑΛΑ 
  
27-28/05/2005                    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ                                                     ΑΝΔΡΩΝ- 
ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Α),ΕΦΗΒΩΝ-                                             ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Β) 
                                         ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ 
  

9-11/06/2006                      ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (Γ’ ΚΑΤΗΓ.)-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Δ’ ΚΑΤΗΓ.) 

                                         ΒΟΛΟΣ 
  

23-26/06/2006                    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΕΝ 
                                         ΟΑΚΑ  

  
  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ  2006 

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Α) & ΕΦΗΒΩΝ -ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Β)  

     - Γενικές Διατάξεις 

  

     - Προγράμματα Αγώνων 

  

     - Ημερομηνίες Αγώνων            27-28/ 5/2006    ΑΘΗΝΑ 

  

      



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  
ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Γ) , ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Δ) 

     - Γενικές Διατάξεις 

  

     - Προγράμματα Αγώνων 

  

     - Ημερομηνίες Αγώνων            9-11/ 6/2006      ΒΟΛΟΣ 

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΟΡΕΝ) 

- Γενικές Διατάξεις 

  

- Προγράμματα Αγώνων 

  

- Ημερομηνίες Αγώνων                 23-25/ 6 /2006   Ο.Α.Κ.Α 

  

      

  
  
  
  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Α) &  

ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Β)  
  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  

Ηλικίες σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς της FINA 2006. 
  

α)    Ηλικίες Νέων Ανδρών-Γυναικών (Α) 
       Νέοι - Νεάνιδες 16 - 17 - 18 ετών, ημερομηνία γεννήσεως 1988 -    1989 - 1990 
β)    Κατηγορίες Καταδυτών: Εφήβων-Νεανίδων (Β)      

Εφήβοι-Νεάνιδες  14 - 15 ετών, ημερομηνία γεννήσεως 1991 - 1992 
γ)    Αγωνίσματα:  1μ. - 3μ. - Σταθερά, Συγχρ. 3μ., 5μ., 7,5μ., 10μ. 
δ)    Τα αγωνίσματα των Συγχρ. Καταδύσεων της κατηγορίας Εφήβων-Νεανίδων (Β)  θα  διεξαχθούν μόνο από βατήρα 

3μ. τραμπολίνο. 
δ)    Η συνολική βαθμολογία των κατηγοριών Εφήβων-Νεανίδων (Β) και Νέων-ανδρών-Γυναικών (Α)  του θερινού κύκλου 

αγώνων θα αναδείξει τον Πρωταθλητή Σύλλογο,στην κατηγορία αυτή 
ε)     Στις κατηγορίες Εφήβων-Νεανίδων (Β), οι Καταδύτες-τριες θα συμμετέχουν    

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



 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
  

ΝΕΟΙ (Α)  (1988 - 1989 – 1990) 
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

10 καταδύσεις 
5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,0 

1μ 
 5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

10 καταδύσεις 
5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,5 

3μ 
5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

9 καταδύσεις 
4 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ όριο συντελεστή 7,6   5μ - 7,5μ - 10μ 

Σταθ.βατήρας   
(Πλατφόρμα) 5 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 
  

ΝΕΑΝΙΔΕΣ  (Α)  ( 1988 - 1989 – 1990) 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 
9 καταδύσεις 

5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,0 
1μ  

4 καταδύσεις  από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

9 καταδύσεις 
5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,5 

3μ 
 4 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

8 καταδύσεις 
4 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ όριο συντελεστή 7,6     5μ - 7,5μ - 10μ 

Σταθ.βατήρας   
(Πλατφόρμα)    4 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 
  
    ΕΦΗΒΩΝ -ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Β) 

ΕΦΗΒΩΝ (Β) (1991 – 1992) 
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

9 καταδύσεις 
5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,0 

1μ. 
4 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

9 καταδύσεις 
5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,5 

3μ 
4 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

8 καταδύσεις 
4 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ όριο συντελεστή 7,6      5μ-7.5μ,10μ 

Σταθ.βατήρας   
(Πλατφόρμα) 4 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

  



ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Β) (1991 – 1992) 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 
8 καταδύσεις 

5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,0 
1μ. 

3 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

8 καταδύσεις 
5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,5 

3μ 
3 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

7 καταδύσεις 
4 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ όριο συντελεστή 7,6      5μ-7.5μ,10μ 

Σταθ.βατήρας   
(Πλατφόρμα) 3 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

  
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ Α/Β 
  

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 
5 καταδύσεις 

       2 καταδύσεις με όριο συντελεςτή 2,0>αξία βαθμ. δυσκ. 
3μ   

3 καταδύσεις χωρίς όριο συντελεστή 
  
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 
  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Α) &ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Β)  
  
     ΑΘΗΝΑ                                                             27-28 ΜΑΗ 2006 
  
     Κατάθεση δηλώσεων συμμετοχής                         
     19/ 5/ 06 γραφεία Κ.Ο.Ε                                     ΩΡΑ:15:30 
  

   
 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Δ) & ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Γ) 
  
  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Ηλικίες σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς της FINA 2006. 
  
α)Ηλικίες Παμπαίδων-Παγκορασίδων (Δ):   
Αγόρια - Κορίτσια 10 - 11 ετών,  
Ημερομηνία γεννήσεως 1995 -1996 
  
β)Ηλικίες Παίδων-Κορασίδων (Γ):  
Αγόρια - Κορίτσια 12 - 13 ετών,  
Ημερομηνία γεννήσεως 1993 – 1994 
  

γ) Κατηγορίες Καταδυτών: Παμπαίδων-Παγκορασίδων (Δ), Παίδων-Κορασίδων (Γ) 



δ)  Στην κατηγορία Παμπαίδων-Παγκορασίδων, οι Καταδύτες-τριες θα συμμετέχουν μόνον στα αγωνίσματα της κατηγορίας 

τους και της αμέσως μεγαλύτερης  κατηγορίας. 
ε)     Αγωνίσματα:  1μ. - 3μ. – Σταθερά 
στ)   Η συνολική βαθμολογία των κατηγοριών Παίδων-Κορασίδων, Παμπαίδων-Παγκορασίδων του θερινού κύκλου 

αγώνων θα αναδείξει τον Πρωταθλητή αγώνων θα αναδείξει τον Πρωταθλητή Σύλλογο, στην κατηγορία αυτή. 
    

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
  
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (Δ) 
  

ΑΓΟΡΙΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ ( 1995 – 1996) 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 
6 καταδύσεις 

3 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 5,4   1μ-3μ 
     3 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή

6 καταδύσεις 
3 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ όριο συντελεστή 5,4  5μ 

3 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 
  
ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Γ) 
Α. ΠΑΙΔΩΝ (Γ) 

ΑΓΟΡΙΑ ( 1993-1994) 
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

8 καταδύσεις 
5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,0 1μ  

   3 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 
8 καταδύσεις 

5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,5 3μ 
    3 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

4 καταδύσεις 
4 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ όριο συντελεστή 7,6 

     5μ-7.5μ 
Σταθ.βατήρας   
(Πλατφόρμα)     3 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

  
Β. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Γ) 
  

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ( 1993-1994) 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 
7 καταδύσεις 

5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,0 1μ  

    2 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 
7 καταδύσεις 

5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ όριο συντελεστή 9,5 3μ 
    2 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

6 καταδύσεις 
4 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ όριο συντελεστή 7,6 

     5μ-7.5μ 
Σταθ.βατήρας   
(Πλατφόρμα) 

     2 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 
  

  
  
  



 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Γ)-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-  ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Δ) 

     ΒΟΛΟΣ                                                 9-11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 

     Κατάθεση δηλώσεων συμμετοχής 

     2/ 06 / 06  γραφεία Κ.Ο.Ε                       ΩΡΑ: 15:30 

   
  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ   
ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΟΡΕΝ)  

  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Ηλικίες σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς της FINA 2006. 
  
α)  Κατηγορίες Καταδυτών:        Ανδρών - Γυναικών (ΟΡΕΝ)     
β)  Ηλικίες Ανδρών-Γυναικών:     14 ετών και άνω       
γ)  Αγωνίσματα:  1μ. - 3μ. - Σταθερά, Συγχρ. 3μ, Συγχρ. 10μ. 
δ)  Πρωταθλητής Σύλλογος στην κατηγορία Ανδρών-Γυναικών (ΟΡΕΝ) είναι εκείνος που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία στα αγωνίσματα της κατηγορίας αυτής. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
  

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

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

6 καταδύσεις 
1μ -3μ 

 6 καταδύσεις από τα 5 γκρούπ χωρίς όριο συντελεστή 

6 καταδύσεις    5μ - 7,5μ - 10μ 
Σταθ.βατήρας   
(Πλατφόρμα) 6 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

  
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

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

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 
5 καταδύσεις 

1μ -3μ   5 καταδύσεις από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

5 καταδύσεις     5μ - 7,5μ - 10μ 
Σταθ.βατήρας   
(Πλατφόρμα)    5 καταδύσεις από τα 6 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

  
  
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
  
Α. ΑΝΔΡΩΝ*   

ΑΝΔΡΩΝ 
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

6 καταδύσεις 
    2 καταδύσεις με όριο συντελεςτή 2,0>αξία βαθμ. δυσκ.  3μ Τραμπολίνο  

     4 καταδύσεις χωρίς όριο συντελεστή 
6 καταδύσεις 

   2 καταδύσεις με όριο συντελεςτή 2,0>αξία βαθμ. δυσκ. 10μ Σταθ.βατήρας   
(Πλατφόρμα 

     4 καταδύσεις χωρίς όριο συντελεστή 
  

(*ΣΗΜ: Κανονισμοί D 3.7.4, D 3.7.6, D 3.7.7) 



 Β.ΓΥΝΑΙΚΩΝ*   
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 
5 καταδύσεις 

      2 καταδύσεις με όριο συντελεςτή 2,0>αξία βαθμ. δυσκ.  3μ Τραμπολίνο  
3 καταδύσεις χωρίς όριο συντελεστή 

5 καταδύσεις 
      2 καταδύσεις με όριο συντελεςτή 2,0>αξία βαθμ. δυσκ. 10μ Σταθ.βατήρας   

(Πλατφόρμα) 
3 καταδύσεις χωρίς όριο συντελεστή 

  
(*ΣΗΜ: Κανονισμοί D 3.7.3, D 3.7.5, D 3.7.7) 
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 
  

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών (ΟΡΕΝ) 

     ΑΘΗΝΑ Ο.Α.Κ.Α                                   23-25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006                   

     Κατάθεση δηλώσεων συμμετοχής             

     16/6/06 γραφεία Κ.Ο.Ε                           ΩΡΑ:  15:30 

ΠΡΟ- ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  
α )    Στην προαγωνιστική κατηγορία θα μπορούν να συμμετέχουν  
        όσοι είναι γεννημένοι 1997-1998 (8-9 ετών) και να έχουν                             επικυρωμένο δελτίο 

β)    Στην προ-αγωνιστική κατηγορία, οι Καταδύτες-τριες μπορούν να συμμετέχουν μόνον στα αγωνίσματα της κατηγορίας 

τους και της αμέσως μεγαλύτερης  κατηγορίας. 
γ)   Αγωνίσματα:  1μ. - 3μ.  

δ) Στην προαγωνιστική κατηγορία δεν θα διεξάγεται πρωτάθλημα. Οι αγώνες θα διεξάγονται με πρωτοβουλία των 

σωματείων,και θα απονέμονται διπλώματα συμμετοχής. Κύριος σκοπός συναφών διοργανώσεων θα είναι η όσο 

το δυνατότερο καλύτερη ένταξη των νεαρών αθλητών στις μεγαλύτερες αγωνιστικές κατηγορίες . 
.  

ΑΓΟΡΙΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ ( 1997 – 1998) 
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘ.ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

4 καταδύσεις 

2 καταδύσεις 101 ή 401 / 201 ή 301  (Α ή Β ή Γ) 1μ 
2 ελεύθερες από τα 5 γκρουπ χωρίς όριο συντελεστή 

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

3μ 
2 ελεύθερες  από τα 5  γκρουπ  χωρίς  όριο  συντελεστή 

  
  
  

 
  
  
  



Ε.-  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
  
  

GRAND  PRIXS                                      OPEN 
  
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  
ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ 
(ARENA CUP)                                         OPEN 

  
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ            Α - Β 

                                                                    ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Β) & NΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Α) 
  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ                          ΟΡΕΝ 
  
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ                  Α - Β 

                                                                    ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Β) & NΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Α) 
  

      
  

  
ΔΙΕΘΝΕΙΣ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

  
  

1.   GRAND  PRIXS: 
  

1.         3-5/3/2006                     ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
2.         9-12/3/2006                  ΡΩΣΙΑ 
3.         16-19/3/2005                 ΜΑΔΡΙΤΗ 
4.         11-14/5/2005                 ΑΜΕΡΙΚΗ 
5.         2-4/6/2005                     ΡΩΜΗ          

  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ 

  
ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΕ  ΑΥΤΟΥΣ  ΤΟΥΣ  ΑΓΩΝΕΣ  ΕΧΟΥΝ  ΟΙ  ΑΘΛΗΤΕΣ /ΤΡΙΕΣ  ΠΟΥ  ΕΧΟΥΝ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ  ΤΟ  14  ΕΤΟΣ  ΤΗΣ  ΗΛΙΚΙΑΣ  ΤΟΥΣ  ΚΑΙ  ΕΧΟΥΝ  ΤΑ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΟΡΙΑ  ΣΥΝΤΕΛEΣΤΩΝ.   
Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ)  

  
ΟΡΙΑ  

  
ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

ΑΝΔΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΣΥΝΤ. ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΤ. ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΙ 

17,8 3Μ 350 13,5 3Μ 225 

17 ΣΤΑΘΕΡΑ 335 13,8 ΣΤΑΘΕΡΑ 225 

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ 
ΑΝΔΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ 

3m 320 3m 225 

10m 320 10m 225 
  
  
  
  



2.  ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ VERGINA DIVING CUP ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, ΑΘΗΝΑ 
25-26/2/2006 
  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
  
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ)  
  
1.  ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (Γ-Δ) 21-21/1/2006 
2.  ΗΜΕΡΙΔΑ (Α-Β-Γ) 4-5/2/2006 
  
  
3. GRAND PRIXS (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ) 
  

1.         3-5/3/2006                     ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
2.         9-12/3/2006                  ΡΩΣΙΑ 
3.         16-19/3/2005                 ΜΑΔΡΙΤΗ 

  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ)  
  
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
  
1. ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΠΕΝ            14-15/ 1 / 2006 
2. ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΠΕΝ            18-19 / 2 / 2006 
  

  
  

4.  ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ  (ARENA CUP)  OPEN  8-9/4/2006 
ΣΟΥΗΔΙΑ  
  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
  
ΣΤΟ  ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ  (ARENA CUP) ,Η  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΟΥΣ  
ΑΓΩΝΕΣ  ΘΑ  ΓΙΝΕΙ  ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  3m  και  10m ΑΠΟ ΕΝΑ  ΑΘΛΗΤΗ  Η ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ 
ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 3Μ ΚΑΙ 10Μ.  
 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ)  
  
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
  
1. ΑΠΟ ΤΑ  GRAND PRIXS του Χειμερινού Κύκλου 1,2,3   
2. ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΠΕΝ            14-15/ 1 / 2006 
3. ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΠΕΝ            18-19 / 2 / 2006 
  
Θα ληφθεί υπόψιν η καλύτερη βαθμολογία στα Ατομικά κατά προτεραιότητα από τα Grand Prixs και στην συνέχεια 
από τις δύο ημερίδες 
Η  τελική επιλογή  των ζευγαρίων στις Συγχρονισμένες -εκτός των ανωτέρω-  θα γίνει  αποκλειστικά μετά από 
εισήγηση του Εθνικού προπονητή και της Τεχνικής επιτροπής (Ομοσπονδιακοί).  
  

5.    GRAND PRIXS (ΕΑΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ) 
  
4.         11-14/5/2005                 ΑΜΕΡΙΚΗ 
5.         2-4/6/2005                     ΡΩΜΗ          

  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ 

  
ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΕ  ΑΥΤΟΥΣ  ΤΟΥΣ  ΑΓΩΝΕΣ  ΕΧΟΥΝ  ΟΙ  ΑΘΛΗΤΕΣ /ΤΡΙΕΣ  ΠΟΥ  ΕΧΟΥΝ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ  ΤΟ  14  ΕΤΟΣ  ΤΗΣ  ΗΛΙΚΙΑΣ  ΤΟΥΣ,  ΕΧΟΥΝ  ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΟΡΙΑ  ΣΥΝΤΕΛEΣΤΩΝ.   
Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ)  



 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
  

1.       ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ (ARENA CUP), 8-9/4/2006 
2.       ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΠΕΝ , ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ, 29-30/4/2006 

  
   

6.       ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Α-Β) ΙΣΠΑΝΙΑ  
5-9/7/06  

  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
  
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ 
ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ)  
  
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
  
Α) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α-Β ,  27-28/5/2006 
Β) ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΗΤΙΓΚ  Α-Β , ΓΕΡΜΑΝΙΑ  16-18/6/2006 
  
ΟΡΙΑ 
  

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

ΑΓΟΡΙΑ Α ΚΟΡΙΤΣΙΑ Α 

ΣΥΝΤ ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΤ ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ

14 3Μ 480 10,7 3Μ 370 
13,7 ΣΤΑΘΕΡΑ 460 10,3 ΣΤΑΘΕΡΑ 330 

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

ΑΓΟΡΙΑ Β ΚΟΡΙΤΣΙΑ Β 

ΣΥΝΤ ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΤ ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ

11,1 3Μ 380 8,3 3Μ 320 
10,3 ΣΤΑΘΕΡΑ 360 7,5 ΣΤΑΘΕΡΑ 290 

  
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ Α/Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΑΓΟΡΙΑ Α/Β ΚΟΡΙΤΣΙΑ Α/Β 

ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ  ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ

3Μ 260 3Μ 230 
  
  

7.    ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ANΔΡΩΝ –ΓΥΝΑΙΚΩΝ ,  
       ( ΚΙΝΑ, 19-23 /7/2006) 
  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
  
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ) 
ΚΑΙ ΘΑ ΑΦΟΡΑ ΑΘΛΗΤΕΣ : 
α) που έχουν συμμετάσχει στις παρακάτω διοργανώσεις 
β)που έχουν πιάσει τα πιό κάτω όρια αλλά 
γ) που δεν θα συμμετάσχουν στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών –Γυναικών στη Βουδαπέστη 

  



 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
  
1.       GRAND PRIXS του Εαρινού Κύκλου  4 & 5 (βλ. Πρόγραμμα) 
2.       ATHENS GATE & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΟΡΕΝ  23-25/6/2006 

  
  
 ΟΡΙΑ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (ΟΠΕΝ) 

  
ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

 ΑΝΔΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΣΥΝΤ ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΤ ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ 

18,5 3m 365 13,5 3m 240 

18 10m 345 14,1 10m 240 
  

  
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ 

 ΑΝΔΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ 
3m 340 3m 250 
10m 330 10m 240 

  
   
8.       ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΑΝΔΡΩΝ –ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΟΠΕΝ)  27/7- 6/8/2006, ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ   

         
  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
  
ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΘΑ  ΕΧΟΥΝ  2 ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΤΟΜΙΚΟ 3μ. και 10μ..  
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 
ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ 
ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ) 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ (1 ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΙΣΜΑ) 
ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΟΣΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 8Η ΘΕΣΗ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΟ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΤΟ 2005. 
ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΑ 
ΑΤΟΜΙΚΑ.  
  
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

  
1.       GRAND PRIXS του Εαρινού Κύκλου       4 & 5 (βλ. Πρόγραμμα) 
2.       ATHENS GATE & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΟΡΕΝ  23-25/6/2006 

  
 ΟΡΙΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

  
ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

 ΑΝΔΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΣΥΝΤ ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΤ ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ 

18,5 3m 365 13,5 3m 240 
18 10m 345 14,1 10m 240 

  
  



ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ 

 ΑΝΔΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ 
3m 340 3m 250 
10m 330 10m 240 

  
  

 9.    ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Α-Β), 23-
27/8/2006,  ΜΑΛΑΙΣΙΑ   

  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
  
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ  
Α) ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΙΑ  
Β) Ο-ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6Η ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑ  ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 
ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΕΩΝ Α-Β ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ (5-9/7/2006) 
Γ) ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ)  
  
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
  
1) ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ Α-Β (5-9/7/2006 ΙΣΠΑΝΙΑ)  
  
ΟΡΙΑ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ Α-Β 
  

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

ΑΓΟΡΙΑ Α ΚΟΡΙΤΣΙΑ Α 
ΣΥΝΤ ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΤ ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ

14 3Μ 540 10,7 3Μ 420 
13,7 ΣΤΑΘΕΡΑ 530 10,3 ΣΤΑΘΕΡΑ 360 
  

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

ΑΓΟΡΙΑ Β ΚΟΡΙΤΣΙΑ Β 
ΣΥΝΤ ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΤ ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ

11,1 3Μ 420 8,3 3Μ 350 
10,3 ΣΤΑΘΕΡΑ 400 7,5 ΣΤΑΘΕΡΑ 320 
  

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ Α/Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΑΓΟΡΙΑ Α/Β ΚΟΡΙΤΣΙΑ Α/Β 
ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ  ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ

3Μ 280 3Μ 240 
  
  

ΣΤ.-  ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
  

     Η επιλογή στην Προεθνική Ομάδα, γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 3.1 - 3.1.4, του Κανονισμού του Αθλήματος. 

     Ως όρια προγράμματος και βαθμολογίας για την συμμετοχή των Καταδυτών στις Διεθνείς διοργανώσεις ισχύουν τα όρια της 
παρούσης προκύρηξης που είναι τα ακόλουθα:  



GRAND PRIXS 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 
ΑΝΔΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΣΥΝΤ. ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΤ. ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΙ 
17,8 3Μ 350 13,5 3Μ 225
17 ΣΤΑΘΕΡΑ 335 13,8 ΣΤΑΘΕΡΑ 225

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ 
ΑΝΔΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ 
3m 320 3m 225 
10m 320 10m 225 

 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

 ΑΝΔΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΣΥΝΤ ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΤ ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ 
18,5 3m 365 13,5 3m 240 
18 10m 345 14,1 10m 240 

  
  

 ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ 

 ΑΝΔΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ 
3m 340 3m 250 
10m 330 10m 240 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

 ΑΝΔΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΣΥΝΤ ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΤ ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ 
18,5 3m 365 13,5 3m 240 
18 10m 345 14,1 10m 240 
            

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ 

 ΑΝΔΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ 
3m 340 3m 250 
10m 330 10m 240 



ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΑ – ΝΓ, Ε –Ν 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

ΑΓΟΡΙΑ Α ΚΟΡΙΤΣΙΑ Α 

ΣΥΝΤ ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΤ ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ

14 3Μ 480 10,7 3Μ 370 

13,7 ΣΤΑΘΕΡΑ 460 10,3 ΣΤΑΘΕΡΑ 330 

            

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

ΑΓΟΡΙΑ Β ΚΟΡΙΤΣΙΑ Β 

ΣΥΝΤ ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΤ ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ

11,1 3Μ 380 8,3 3Μ 320 

10,3 ΣΤΑΘΕΡΑ 360 7,5 ΣΤΑΘΕΡΑ 290 

            

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ Α/Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΑΓΟΡΙΑ Α/Β ΚΟΡΙΤΣΙΑ Α/Β 

ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ  ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ

3Μ 260 3Μ 230 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΑ – ΝΓ, Ε –Ν 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

ΑΓΟΡΙΑ Α ΚΟΡΙΤΣΙΑ Α 
ΣΥΝΤ ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΤ ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ

14 3Μ 540 10,7 3Μ 420 

13,7 ΣΤΑΘΕΡΑ 530 10,3 ΣΤΑΘΕΡΑ 360 

            
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 
ΑΓΟΡΙΑ Β ΚΟΡΙΤΣΙΑ Β 

ΣΥΝΤ ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΤ ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ

11,1 3Μ 420 8,3 3Μ 350 

10,3 ΣΤΑΘΕΡΑ 400 7,5 ΣΤΑΘΕΡΑ 320 



            
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ Α/Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΑΓΟΡΙΑ Α/Β ΚΟΡΙΤΣΙΑ Α/Β 
ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ  ΑΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ

3Μ 280 3Μ 240 
  
Ζ.      ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
              ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  

     Με πρωτοβουλία των Συλλόγων, την εποπτεία των Περιφερειακών Επιτροπών και της ΚΟΕ, είναι δυνατόν να 
προγραμματισθούν επίσημες ημερίδες, εφ’ όσον θεωρηθούν αναγκαίες. 

     Οι Σύλλογοι που επιθυμούν να διοργανώσουν ημερίδες, οφείλουν ένα μήνα πριν από την αιτούμενη ημερομηνία με γραπτή 
τους αίτηση προς το Δ.Σ. της ΚΟΕ για το Κέντρο και στις Περιφερειακές Επιτροπές για την Περιφέρεια, να ζητούν έγκριση 
υποβάλλοντας ταυτόχρονα το πρόγραμμα και την Προκήρυξη των αγώνων διαφοροποιούμενη εκεί όπου επιτρέπεται από την 
Προκήρυξη της Ομοσπονδίας και γνωρίζοντας ποιοι ακόμη Σύλλογοι θα συμμετάσχουν (άρθρο 17 εσωτ. Κανονισμού ΚΟΕ) 

     Φέρεται σε γνώση των Συλλόγων που επιθυμούν να διοργανώσουν ημερίδες ότι οπωσδήποτε οι ημερίδες αυτές θα πρέπει να 
διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Προκήρυξης της Ομοσπονδίας.  Δεν επιτρέπεται αλλαγή των διατάξεων εκτός από το 
πόσοι Καταδύτες μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα αγώνισμα από τον κάθε Σύλλογο και από το πόσα αγωνίσματα μπορεί να 
συμμετέχει κάθε Καταδύτης.  Δεν επιτρέπεται η τέλεση αγωνισμάτων που δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη 
των Αγώνων καθώς επίσης και η οργάνωση διασυλλογικών ημερίδων ή αγώνων με Καταδύτες μικροτέρων ηλικιών από αυτές 
που προβλέπει η Προκήρυξη της Ομοσπονδίας. 

     Κάθε Σύλλογος έχει δικαίωμα να διοργανώνει το πολύ δύο επίσημες ημερίδες.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την διεξαγωγή 
της ημερίδας είναι η συμμετοχή σ’ αυτή το λιγότερο δυο Συλλόγων εκτός του διοργανωτού, στο κέντρο ή στην Περιφέρεια. 

     Ο Αλυτάρχης ορίζεται από το Δ.Σ. της ΚΟΕ ή από την αντίστοιχη Περιφερειακή Επιτροπή που γίνεται η εκδήλωση. 

     Η παρουσία Ιατρού είναι υποχρεωτική καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων. 

     Οι δηλώσεις συμμετοχής κατατίθενται στον οργανωτή Σύλλογο.  Η ΚΟΕ ουδεμία οικονομική επιβάρυνση αναλαμβάνει γι’ 
αυτού του είδους τις διοργανώσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ   2006 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2006 

                        Για το 2006 προβλέπονται οι ακόλουθες Εθνικές και Διεθνείς διοργανώσεις: 
Ζυγοί 
Μήνες Mονοί Μήνες 

      FINA LEN 

ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2005/2006* 

ΗΜΕΡ/NIA ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΑ 
ΤΟΠΟΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΙΟΡ/ΣΗΣ ΣΥΜ/ΧΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕ
Σ 

ΗΛΙΚΙΕΣ 
ΒΑΤΗΡΕΣ 

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 
  ΚΑΜΠΙΝΓΚ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ           
ΓΕΝΑΡΗΣ 
14-15/01/06 ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ     ΟΠΕΝ   
21-22/01/06 KYΠ.ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝ/ΩΝ 

Π-Κ / ΠΠ-ΠΚ ΒΟΛΟΣ     Γ-Δ 1Μ -3Μ - 5Μ 
ΦΛΕΒΑΡΗΣ 
4-5/02/ 06 ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ     Α,Β,Γ 1Μ -3Μ - ΣΤΑΘ

ΣΥΓΧΡΟ 3M 

18-19/02/06 ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ   
  

ΟΠΕΝ 
1Μ -3Μ - ΣΤΑΘ
ΣΥΓΧΡΟ 3M- 
ΣΤΑΘ 

25-26/02/06 Internat.Diving Meeting 
VERGINA CUP ΑΘΗΝΑ   Open Age Groups 

Β,Γ 
1Μ -3Μ - ΣΤΑΘ 
/ Indoor 

ΜΑΡΤΗΣ 

3-5/03/06 
FINA Inter.Diving 
Grand Prix 
ROSTOCK 

GER 
Διεθνής 
διοργάνωση 
FINA 

Open SENIOR 
3M-10M 
ATOMIKO 
ΣΥΓΧΡΟ 3M-
10M / Indoor 

9-12/03/06 
FINA Diving Grand Prix 
Spring Swallows 
Electrostal 

RUS 
Διεθνής 
διοργάνωση 
FINA 

Open SENIOR 
3M-10M 
ATOMIKO 
ΣΥΓΧΡΟ 3M-
10M/ Indoor 

16-19/03/06 
FINA Inter.Diving 
Grand Prix 
Comunidad de Madrid 
MADRID 

SPAIN 
Διεθνής 
διοργάνωση 
FINA 

Open SENIOR 
1Μ -3Μ - ΣΤΑΘ
ΣΥΓΧΡΟ 3M-
10M / Indoor 

24/03-
3/04/06 

ΚΑΜΠΙΝΓΚ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑ         

ΑΠΡΙΛΗΣ 
1-2/4/06 ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΞΗΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ     Β,Γ,Δ 1Μ -3Μ - ΣΤΑΘ 

8-9/04/06 
ARENA DIVING 
CHAMPIONSHIPS for 
National Champions 
STOCKHOLM 

SWEDEN 
Διεθνής 
διοργάνωση 
LEN 

LEN  
MEMBER

S 
SENIOR 

3Μ - ΣΤΑΘ 
ΣΥΓΧΡΟ 3,10 
Indoor 

29-30/04/06 ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ     ΟΠΕΝ 1Μ -3Μ - ΣΤΑΘ-
ΣΥΓΧΡΟ 

ΜΑΗΣ 

6-7/05/05 
ΗΜΕΡΙΔΑ 
Προαγωνιστικά (8,9 
ετών) 

ΤΡΙΚΑΛΑ       1Μ -3Μ  

11-14/05/06 FINA Diving Grand Prix 
Ft. Lauderdale USA Διεθνής 

διοργάνωση Open SENIOR 
3Μ - ΣΤΑΘ 
ΣΥΓΧΡΟ 
3M,10M /  

27-28/ 05/ 
06 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Α-Β ΑΘΗΝΑ     Α-Β 1Μ -3Μ - ΣΤΑΘ-

ΣΥΓΧΡΟ 
ΙΟΥΝΗΣ 



2-4/06/06 
FINA Inter.Diving 
Grand Prix 
ROME 

ROME 
Διεθνής 
διοργάνωση 
FINA 

Open SENIOR 
1Μ -3Μ - ΣΤΑΘ
ΣΥΓΧΡΟ  3Μ - 
10M / Outdoor 

9-11/06/06 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛ. 
Π-Κ/ ΠΠ-ΠΚ 

ΒΟΛΟΣ     Γ,Δ 1Μ -3Μ - ΣΤΑΘ
Κλειστή 

16-18/06/06 
Inter. Youth Diving 
Meet 
Waldkraiburg 

GER Διεθνής 
διοργάνωση 

Invitation
AUT- SUI-
BLR-RUS-
ITA-ROM-
DEN-CZE-
POL-FRA-
ESP-SWE-
CHN-USA-
UKR-NED-
GBR-GRE

Age Groups 
A,B 

1Μ -3Μ - ΣΤΑΘ
ΣΥΓΧΡΟ  3Μ / 
Outdoor 

23-25/06/06 
ATHENS GATE 
DIVING MEETING /  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛ.ΟΠΕΝ  

ΑΘΗΝΑ Διεθνής 
διοργάνωση Open ΟΠΕΝ 

1Μ -3Μ - ΣΤΑΘ
ΣΥΓΧΡΟ  3Μ - 
10M 

ΙΟΥΛΗΣ 
3-22/07/06 ΚΑΜΠΙΝΓΚ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑ         

5-9 /07/06 

EUROPEAN JUNIOR 
DIVING 
CHAMPIONSHIPS 
PALMA DE 
MALLORCA 

ESP LEN EVENT 
LEN 

 Member 
Federatio

ns 

Age Groups 
A,B 

1Μ -3Μ - ΣΤΑΘ
ΣΥΓΧΡΟ  3Μ / 
Outdoor 

19-23/07/06 
15th FINA DIVING 
WORLD CUP* 
Chang Shu (CHN)  

CHINA Διεθνής 
διοργάνωση Open ΟΠΕΝ 

1Μ -3Μ - ΣΤΑΘ
ΣΥΓΧΡΟ  3Μ - 
10M /  

27/07- 
6/08/06 

EUROPEAN  
CHAMPIONSHIPS 
BUDAPEST 

HUN LEN EVENT 
LEN 

 Member 
Feder 

SENIOR 
3Μ - ΣΤΑΘ 
ΣΥΓΧΡΟ  3Μ -
10M / Outdoor 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

23-27/08/06 
16th FINA JUNIORS 
DV WORLD 
CHAMPIONSHIPS* 
Kuala Lumpur (MAS) 

MALAYSI
A     Α-Β 3Μ - ΣΤΑΘ 

ΣΥΓΧΡΟ 3Μ 

ΣΗΜ: ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ     

  

  

  

  



   
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  
  

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
  

Προς την 
Κ.Ο.Ε., 
                                                         Α θ ή ν α  .............................. 
  

Αριθμ. Πρωτ.:............................ 
  

Ημερομηνία:.............................. 
  
  
  

Με την παρούσα εξουσιοδοτούμε τ....... 

κυρ................................................................................................ με αναπληρωτή τ........ 

κυρ............................... 

................................................... να εκπροσωπεί τον Σύλλογό μας σε όλους τους Αγώνες 

Καταδύσεων, περιόδου 2004-05. 

      

     Η παρούσα ισχύει μέχρι εγγράφου ανακλήσεώς της. 

  

  
Με κάθε τιμή 

  
  
  

     Ο Πρόεδρος                                        Ο Γενικός Γραμματέας 
  
  
  
  

  



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ FINA 2005-2009 
  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
  
D1       ΓΕΝΙΚΑ           
D2       ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

D3       ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΩΝ 

D4       ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

D5       ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΩΝΩΝ          
D6       ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

D7       ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

D8       ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

D9       ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

D10     ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΙΝΩΝ 

            ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1       ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΟΥΛΑΣ ΒΑΘΜΟΥ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2       ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 

DAG   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 

   
D1 ΓΕΝΙΚΑ 
  
D 1.1.              Οι παρόντες κανονισμοί θα διέπουν όλες τις διοργανώσεις Καταδύσεων 
που καλύπτονται από τους BL 8 και GR 9 (Ολυμπιακοί Αγώνες και Παγκόσμια  
Πρωταθλήματα), BL 9 (Παγκόσμιο Κύπελλο Καταδύσεων) και GR 10 (Παγκόσμια 
Πρωταθλήματα Νέων). 
  
D 1.2.              Όλες οι εγκαταστάσεις καταδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
τραμπολίνων και των σταθερών βατήρων (πλατφόρμας), θα είναι σύμφωνες με τους 
Κανονισμούς Εγκαταστάσεων FINA και θα εγκρίνονται από τον Αλυτάρχη της FINA και 
από ένα μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Καταδύσεων το αργότερο 90 ημέρες πριν από 
την έναρξη των αγώνων. 
  
D 1.3.              Όταν οι καταδύσεις μοιράζονται τον ίδιο αγωνιστικό χώρο με 
οποιοδήποτε άλλο άθλημα, όλες οι εγκαταστάσεις καταδύσεων θα είναι διαθέσιμες προς 
χρήση από δηλωμένους καταδύτες κατά τις ημέρες των αγώνων, με την προϋπόθεση ότι 
δεν διεξάγεται κανένας αγώνας. Κατά την διάρκεια τελικών κολύμβησης ή αγώνων 
υδατοσφαίρισης για κατάκτηση μεταλλείου οι καταδύσεις δεν επιτρέπονται. 
  
D 1.4.              Καταδύτες νεώτεροι των 14 ετών την 31η Δεκεμβρίου του έτους των 
αγώνων δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια 
Πρωταθλήματα και Παγκόσμια Κύπελλα. 
  
D 1.5.              Ορισμοί Αριθμού Καταδύσεων 
  



D 1.5.1.          Όλες οι βουτιές θα αποτελούνται από ένα σύστημα 3 ή 4 αριθμών που θα 
ακολουθούνται από ένα και μοναδικό γράμμα.  
  
D 1.5.1.          Το πρώτο ψηφίο θα υποδηλώνει την ομάδα στην οποία ανήκει η 
κατάδυση: 
  
1 = Εμπρός 
2 = Πίσω 
3 = Αντίστροφη 
4 = Αντίθετη 
5 = Ελιγμός 
6 = Στήριξη 
  
D 1.5.3.          Στις ομάδες Εμπρός, Πίσω, Αντίστροφη και Αντίθετη , ένα 1 ως δεύτερο 
ψηφίο υποδηλώνει ότι η άσκηση είναι κίνηση «χελιδόνι» κατά την διάρκεια της 
κατάδυσης. Όπου δεν υπάρχει κίνηση «χελιδονιού» το δεύτερο ψηφίο θα είναι το 0. 
  
D 1.5.4.          Το τρίτο ψηφίο καθορίζει τον αριθμό της μισής στροφής που εκτελείται. 
  
Για παράδειγμα 1=1/2 στροφή, 3=1 ½ στροφές κ.λ.π. 
  
D 1.5.5.           Στις καταδύσεις στήριξης το δεύτερο ψηφίο καθορίζει την ομάδα ή την 
κατεύθυνση στην οποία ανήκει η κατάδυση: 
  
1 = Εμπρός 
2 = Πίσω 
3 = Αντίστροφα 
  
D 1.5.6.          Στο γκρούπ  των ελιγμών (αυτές οι καταδύσεις ξεκινούν με το ψηφίο 5) το 
δεύτερο ψηφίο υποδηλώνει το γκρούπ  ή την κατεύθυνση της απογείωσης όπως 
αναφέρονται στον D 1.5.2. παραπάνω. 
  
D 1.5.7.          Στα γκρούπ των Ελιγμών και των Στηρίξεων το τέταρτο ψηφίο καθορίζει 
τον αριθμό των μισών ελιγμών που εκτελούνται. 
  
D 1.5.8.          Το γράμμα στο τέλος του αριθμού της κατάδυσης υποδηλώνει την θέση 
στην οποία θα εκτελείται η κατάδυση. 
  
Α = Ευθεία 
Β = Δίπλωση 
Γ = Συσπείρωση 
Δ = Ελεύθερη 
  
D 1.5.9           .           Ελεύθερη θέση σημαίνει οποιοσδήποτε συνδιασμός των άλλων 
θέσεων και περιορίζεται στην χρήση των καταδύσεων με ελιγμούς. 
  
D 1.6.              ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
  
D 1.6.1.          O βαθμός δυσκολίας της κάθε κατάδυσης υπολογίζεται σύμφωνα με την 
παρακάτω φόρμουλα (οι συνιστώσες αξίες της παραπάνω φόρμουλα υπογραμμίζονται 
στο Παράρτημα 1):  
  



A+B+C+D+E = ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
  
D 1.6.2.          Ως οδηγός, οι καταδύσεις με τους αριθμούς τους και τους συντελεστές 
δυσκολίας τους έχουν υπολογιστεί και καταρτιστεί σε πίνακα στο Παράρτημα 2. 
  
D 1.6.3.          Σε οποιαδήποτε κατάδυση που δεν υπάρχει στον πίνακα στο Παράρτημα 
2 αλλά χρησιμοποιείται στους αγώνες, θα δίνεται ο αριθμός της κατάδυσης και ο 
συντελεστής δυσκολίας όπως καθορίζεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς D 1.5 και D 
1.6. 
  
D 1.6.4.          Κατά τον υπολογισμό του συντελεστή δυσκολίας για καταδύσεις με 
ελιγμούς θα πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα: 
  
Καταδύσεις με ½ στροφή και ελιγμούς μπορούν να εκτελεστούν μόνο στις θέσεις A, B, ή 
C 
Καταδύσεις με 1 ή 1 ½ στροφές και ελιγμούς μπορούν να εκτελεστούν μόνο στην θέση D 
Καταδύσεις με δύο ή περισσότερες στροφές και ελιγμούς μπορούν να εκτελεστούν μόνο 
στην θέση B ή C και 
Καταδύσεις με στήριξη με 1, 1 ½ ή 2 στροφές και ελιγμούς μπορούν να εκτελεστούν 
μόνο στην θέση D. 
  
D 2                  ΑΓΩΝΕΣ 
  
D 2.1.              Γενικά 
  
D 2.1.1.          Η σειρά εκτέλεσης των καταδύσεων θα καθορίζεται με τυχαία κλήρωση 
πριν από όλους τους προκριματικούς αγώνες. Η κλήρωση αυτή θα διεξάγεται κατά την 
Τεχνική Σύσκεψη πριν από τους προκριματικούς. Αν υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός, 
θα γίνεται ηλεκτρονική κλήρωση. 
  
D 2.1.2.          Στους ημιτελικούς οι καταδύτες θα αγωνίζονται με σειρά αντίθετη της 
κατάταξής τους, η οποία καθορίζεται από την συνολική τους βαθμολογία στο τέλος του 
προκριματικού αγώνα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η σειρά κατάδυσης θα καθορίζεται με 
κλήρωση ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους καταδύτες. 
  
D 2.1.3.          Στους τελικούς, εκτός των περιπτώσεων που χρησιμοποιείται σύστημα 
τουρνουά, οι καταδύτες θα αγωνίζονται με σειρά αντίθετη της κατάταξής τους, η οποία 
καθορίζεται από την συνολική τους βαθμολογία στο τέλος του ημιτελικού αγώνα. Σε 
περίπτωση ισοβαθμίας, η σειρά κατάδυσης θα καθορίζεται με κλήρωση ανάμεσα στους 
ενδιαφερόμενους καταδύτες. 
  
D 2.1.4.          Όταν χρησιμοποιείται το σύστημα τουρνουά, οι καταδύτες θα αγωνίζονται 
σε όλους τους υπολοιπόμενους γύρους του αγώνα με σειρά αντίθετη της κατάταξής 
τους, η οποία καθορίζεται από την συνολική βαθμολογία στο τέλος του προκριματικού 
αγώνα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η σειρά κατάδυσης θα καθορίζεται με κλήρωση 
ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους καταδύτες. 
  
D 2.1.5.          Ο συνολικός αριθμός καταδύσεων που θα εκτελεστούν σε ένα αγώνα δεν 
θα υπερβαίνει τις 210. Στην περίπτωση αυτή ο αγώνας θα υποδιαιρείται σε δύο ή 
περισσότερες σειρές εκτός και αν χρησιμοποιηθούν δύο πάνελ κριτών. 
  



D 2.1.6.          Εάν ένας καταδύτης αδυνατεί να αγωνιστεί σε οποιονδήποτε αγώνα, ο 
καταδύτης που είναι επόμενος στην κατάταξη θα προαχθεί στον επόμενο αγώνα, έτσι 
ώστε να υπάρχει ο προκαθορισμένος αριθμός καταδυτών σε κάθε αγώνα. 
  
D 2.1.7.          Όταν δύο ή περισσότεροι καταδύτες έχουν την ίδια βαθμολογία, θα 
ανακυρήσσεται ισοβαθμία για την συγκεκριμένη θέση. 
  
D 2.1.8.          Στα ατομικά αγωνίσματα, ο καταδύτης με την υψηλότερη συνολική 
βαθμολογία θα ανακυρήσσεται νικητής του συγκεκριμένου αγωνίσματος. 
  
D 2.1.9.          Στα αγωνίσματα των συγχρονισμένων καταδύσεων, η ομάδα με την 
υψηλότερη συνολική βαθμολογία θα ανακυρήσσεται νικήτρια του συγκεκριμένου 
αγωνίσματος. 
  
Η διαδικασία ενστάσεων περιγράφεται στον GR 9.2 
  
D 2.2.              1μ. Τραμπολίνο 
  
D 2.2.1.          Στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα θα υπάρχουν προκριματικοί και τελικοί 
αγώνες. Ο τελικός θα διεξάγεται σύμφωνα με το σύστημα τουρνουά, οι λεπτομέρειες του 
οποίου θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής 
Επιτροπής Καταδύσεων FINA. 
  
D 2.2.2.          Ο τελικός θα αποτελείται από τους δώδεκα καλύτερους καταδύτες, που 
έχουν προκριθεί από τον προκριματικό αγώνα. 
  
D 2.3.              3 μ. Τραμπολίνο και 10μ. Σταθερός Βατήρας 
  
D 2.3.1.          Στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα θα 
υπάρχουν πάντα προκριματικοί, ημιτελικοί και τελικοί αγώνες. 
  
D 2.3.2.          Ο ημιτελικός θα αποτελείται από τους καλύτερους 18 καταδύτες που 
έχουν προκριθεί από τον προκριματικό αγώνα και ο τελικός θα αποτελείται από τους 
καλύτερους 12 καταδύτες που έχουν προκριθεί από τον ημιτελικό αγώνα. 
  
D 2.3.3.          Οι προκριματικοί, ημιτελικοί και τελικοί αποτελούν ξεχωριστούς αγώνες, 
και ο κάθε ένας ξεκινάει με μηδέν βαθμούς. 
  
D 2.4.  ΣυγχρονισμένεςΚαταδύσεις-3μ. Τραμπολίνο και 10μ. Σταθερός Βατήρας 
  
D 2.4.1.          Θα υπάρχουν προκριματικοί και τελικοί αγώνες. 
  
D 2.4.2.          Στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα, ο τελικός αγώνας θα αποτελείται από τις 
12 καλύτερες ομάδες που έχουν προκριθεί από τον προκριματικό γύρο. 
  
D 2.4.3.          Οι προκριματικοί και τελικοί αποτελούν ξεχωριστούς αγώνες και ο κάθε 
ένας ξεκινάει από μηδέν (0) βαθμούς. 
  
D 2.4.4.          Στην περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων, αν απαιτούνται 
προηγούμενοι αγώνες πρόκρισης του αριθμού των ομάδων, αυτοί οι αγώνες μπορούν 
να διεξαχθούν νωρίτερα και ξεχωριστά, σε διαφορετικούς αγωνιστικούς χώρους, για τον 
καθορισμό των ομάδων που θα προκριθούν. 



 D 3                  ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΩΝ 
  
D 3.1.              Όλοι οι αγώνες ατομικών και συγχρονισμένων καταδύσεων ανδρών θα 
αποτελούνται από έξι (6) καταδύσεις. 
  
D 3.2.              Όλοι οι αγώνες ατομικών και συγχρονισμένων καταδύσεων γυναικών θα 
αποτελούνται από πέντε (5) καταδύσεις. 
  
D 3.3.              Καμία κατάδυση δεν θα επαναλαμβάνεται ανάμεσα σε κάθε μία από τις 
έξι (6) ή πέντε (5) καταδύσεις. 
  
D 3.4.              Μία κατάδυση με τον ίδιο αριθμό θα εκλαμβάνεται ως η ίδια κατάδυση. 
  
D 3.5.              1μ. και 3μ. Τραμπολίνο – άνδρες και γυναίκες 
  
D 3.5.1.          Οι αγώνες του τραμπολίνο Γυναικών θα περιλαμβάνουν πέντε (5) 
καταδύσεις από διαφορετικά γκρουπ δίχως όριο συντελεστή δυσκολίας. 
  
D 3.5.2.          Οι αγώνες του τραμπολίνο Ανδρών θα περιλαμβάνουν έξι (6) καταδύσεις 
δίχως όριο συντελεστή δυσκολίας, από τις οποίες μία κατάδυση θα επιλέγεται από το 
κάθε γκρουπ, καθώς και μία επιπρόσθετη κατάδυση που μπορεί να επιλέγεται από 
οποιοδήποτε γκρουπ. 
  
D 3.6.              Σταθερός Βατήρας – άνδρες και γυναίκες 
  
D 3.6.1.          Οι αγώνες σταθερού βατήρα (Πλατφόρμας) Γυναικών θα περιλαμβάνουν 
πέντε (5) καταδύσεις από διαφορετικά γκρουπ δίχως όριο συντελεστή δυσκολίας. 
  
D 3.6.2.          Οι αγώνες σταθερού βατήρα (Πλατφόρμας) Ανδρών θα περιλαμβάνουν 
έξι (6) καταδύσεις από διαφορετικά γκρουπ δίχως όριο συντελεστή δυσκολίας. 
  
D 3.6.3.          Σε όλες τις διοργανώσεις FINA (Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμια 
Πρωταθλήματα, Παγκόσμια Κύπελλα και άλλες διοργανώσεις FINA, εκτός των αγώνων 
Κατηγοριών Ηλικίας) θα εκτελούνται μόνο καταδύσεις από τον σταθερό βατήρα των 10μ. 
  
 D 3.7.              Συγχρονισμένες Καταδύσεις 
  
D 3.7.1.          Οι αγώνες των συγχρονισμένων καταδύσεων προϋποθέτουν δύο 
καταδύτες, οι οποίοι εκτελούν ταυτόχρονα κατάδυση από τα τραμπολίνο ή τον σταθερό 
βατήρα. Η αξιολόγηση του αγώνα βασίζεται στο πως οι δύο καταδύτες εκτελούν ατομικά 
τις καταδύσεις τους καθώς και στο πως οι δύο καταδύτες ως ομάδα συγχρονίζονται κατά 
την εκτέλεση των καταδύσεών τους. 
  
D 3.7.2.          Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα, τα Παγκόσμια 
Κύπελλα και τα Διηπειρωτικά Πρωταθλήματα επιτρέπεται η συμμετοχή  δύο 
αγωνιζομένων από την ίδια Ομοσπονδία. 
  
D 3.7.3.          Κάθε αγώνας Γυναικών στα 3μ. τραμπολίνο και σταθερός βατήρας 
(πλατφόρμα) θα περιλαμβάνει πέντε (5) γύρους καταδύσεων: δύο (2) γύρους 
καταδύσεων με καθορισμένο συντελεστή δυσκολίας 2.0 για κάθε κατάδυση ανεξάρτητα 
από την φόρμουλα αξίας και τρεις (3) γύρους καταδύσεων δίχως όριο συντελεστή 
δυσκολίας. 



 D 3.7.4.          Κάθε αγώνας Ανδρών στα 3μ. τραμπολίνο και σταθερός βατήρας 
(πλατφόρμα) θα περιλαμβάνει έξι (6) γύρους καταδύσεων: δύο (2) γύρους καταδύσεων 
με καθορισμένο συντελεστή δυσκολίας 2.0 για κάθε κατάδυση ανεξάρτητα από την 
φόρμουλα αξίας και τέσσερις (4) γύρους καταδύσεων δίχως όριο συντελεστή δυσκολίας 
. 
D 3.7.5.          Οι αγώνες των Γυναικών περιλαμβάνουν πέντε (5) γύρους καταδύσεων 
από τουλάχιστον τέσσερα (4) γκρουπ, με τουλάχιστον μία κατάδυση με εμπρός , και η 
οποία δεν θα εκτελείται από θέση στάσης στο τραμπολίνο. 
  
D 3.7.6.          Ο αγώνες των Ανδρών περιλαμβάνουν έξι (6) γύρους καταδύσεων από 
τουλάχιστον τέσσερα (4) γκρουπ, με τουλάχιστον μία κατάδυση εμπρός , και η οποία δεν 
θα εκτελείται από θέση στάσης στο τραμπολίνο. Μέσα στους έξι (6) γύρους, ένα γκρουπ 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες από δύο φορές. 
  
D 3.7.7.          Σε κάθε γύρο οι δύο καταδύτες πρέπει να εκτελέσουν την ίδια κατάδυση 
(ίδιος αριθμός κατάδυσης στην ίδια θέση). 
  
D 4                  ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 
  
D 4.1.              Κάθε καταδύτης θα παραδίδει στον Διαιτητή ή στον εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπό του, μία πλήρη δήλωση των επιλεγμένων καταδύσεων στο επίσημο έντυπο 
των αγώνων (στο εξής φύλλο αγώνα) για τον προκριματικό γύρο και για όλες τις 
επόμενες φάσεις των αγώνων. 
  
D 4.2.              Ο κάθε καταδύτης είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για την ακρίβεια της 
δήλωσης στην λίστα και η δήλωση των καταδύσεων θα πρέπει να  υπογράφεται από τον 
καταδύτη. 
  
D 4.3.              Η δήλωση καταδύσεων θα πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο 24 ώρες 
πριν την έναρξη του προκριματικού αγώνα σε κάθε αγώνισμα. 
  
D 4.4.              O διαιτητής δεν θα αποδέχεται καμία δήλωση καταδύσεων που 
υποβάλλεται μετά την προθεσμία των 24 ωρών. Το αργότερο 3 ώρες πριν από την 
έναρξη του προκριματικού, καθυστερημένη υποβολή μπορεί να γίνει αποδεκτή με την 
προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από ποσό ισάξιο των 250 Ελβετικών Φράγκων. 
  
D 4.5.              Αν η δήλωση δεν παρουσιαστεί μέσα στον καθορισμένο χρόνο, ο 
καταδύτης δεν θα επιτρέπεται να συμμετέχει στους αγώνες. 
  
D 4.6.              Σε όλους τους αγώνες, ο καταδύτης μπορεί να αλλάξει το φύλλο αγώνα 
πριν από την έναρξη των ημιτελικών ή των τελικών των αγώνων, με την προϋπόθεση ότι 
η τροποποιημένη δήλωση υποβάλλεται στον Διαιτητή ή στον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπό του το αργότερο τριάντα (30) λεπτά μετά το τέλος της προηγούμενης 
φάσης του αγώνα. Εάν το νέο φύλλο αγώνα δεν υποβληθεί μέσα στον καθορισμένο 
χρόνο, ο καταδύτης θα εκτελέσει τις καταδύσεις που έχουν δηλωθεί στην αρχική του 
δήλωση (αρχικό φύλλο αγώνα). 
  
D 4.7.              Σε κάθε αγώνα, όταν οι περιστάσεις εμπεριέχουν ελαφρυντικά, ένας 
καταδύτης μπορεί να αντικατασταθεί από έναν άλλον καταδύτη της ίδιας Ομοσπονδίας 
μέχρι και τρείς (3) ώρες πριν την έναρξη του προκριματικού αγώνα. Στα αγωνίσματα των 
συγχρονισμένων καταδύσεων η αντικατάσταση μπορεί επίσης να λάβει χώρα πριν από 
την έναρξη του τελικού. Ο διαιτητής θα αποδεχτεί την αλλαγή στο φύλλο αγώνα. 



 D 4.8.              Τόσο στα ατομικά όσο και στα αγωνίσματα των συγχρονισμένων 
καταδύσεων, μετά το πέρας των προθεσμιών δεν θα επιτρέπεται καμία αλλαγή στο 
φύλλο αγώνα. 
  
D 4.9.              Το φύλλο αγώνα θα περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες στην σειρά 
εκτέλεσης των καταδύσεων: 
  
D 4.9.1.          Τον αριθμό κάθε κατάδυσης σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1.5.1 έως  
                        1.5.7. 
  
D 4.9.2.          Την εκτέλεση ή θέση της κατάδυσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 
                         1.5.8. 
  
D 4.9.3.          Το ύψος της σανίδας (τραμπολίνο) ή του βατήρα (πλατφόρμα). 
  
D 4.9.4.          Τον συντελεστή δυσκολίας όπως περιγράφεται στον Κανονισμό D 1.6. 
  
D 4.10.                       Οι καταδύσεις σε κάθε γύρο θα εκτελούνται διαδοχικά από όλους 
τους καταδύτες , σύμφωνα με την σειρά εκκίνησης. 
  
D 4.11.                       Η σειρά των καταδύσεων πρώτα θα παρουσιάζεται στο φωτεινό 
πίνακα πριν από οποιαδήποτε ανακοίνωση. 
  
  
D 5                  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
  
D 5.1.              Έλεγχος Αγώνων 
  
D 5.5.1.          Κάθε αγώνας θα τελείται υπό τον έλεγχο ενός Διαιτητή, που θα 
υποστηρίζεται από Βοηθούς Διαιτητές, μαζί με τους Κριτές και την Γραμματεία. 
  
D 5.1.2.          Ο αριθμός κατάδυσης που πρόκειται ναεκτελεσθεί καθώς και ο τρόπος 
εκτέλεσης θα παρουσιάζεται στον πίνακα ένδειξης ασκήσεων ο οποίος θα είναι ορατός 
και από τους αθλητές και από τους κριτές 
  
D 5.1.3                       Θα χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός υπολογιστής με επαρκή 
δυνατότητα να παράγει ανάλυση αξιολόγησης. 
  
D 5.2.              Σύνθεση των Επιτροπών των Κριτών 
  
D 5.2.1.          Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα και τα 
Παγκόσμια Κύπελλα θα χρησιμοποιούνται για τα ατομικά αγωνίσματα επτά (7) κριτές και 
εννέα (9) κριτές για τα αγωνίσματα των συγχρονισμένων καταδύσεων (πέντε θα 
αξιολογούν τον συγχρονισμό της κατάδυσης, δύο θα αξιολογούν την εκτέλεση του ενός 
καταδύτη και δύο την εκτέλεση του άλλου καταδύτη). 
  
D 5.2.2.          Σε όλους τους άλλους αγώνες ατομικών αγωνισμάτων  εκτός από τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες, τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα και τα Παγκόσμια Κύπελλα, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν πέντε κριτές. 
 



D 5.2.3.          Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής αριθμός κριτών διαθέσιμος, το 
πάνελ των κριτών του τελικού θα αποτελείται από κριτές των οποίων η εθνικότητα δεν 
συμπίπτει με την εθνικότητα κανενός από τους καταδύτες του τελικού. 
  
D 5.2.4.          Όταν είναι εφικτό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διπλά πάνελ κριτών για 
το ίδιο αγώνισμα. Εάν χρησιμοποιηθούν διπλά πάνελ, το δεύτερο πάνελ θα 
παρουσιάζεται και θα παίρνει θέση στον τέταρτο γύρο του αγώνα. 
  
D 5.2.5.          Ο διαιτητής θα τοποθετεί τους κριτές σε κάθε πλευρά του τραμπολίνο ή 
του σταθερού βατήρα (πλατφόρμα) που χρησιμοποιούνται, όπως περιγράφεται στους 
Κανονισμούς Εγκαταστάσεων FR 5. Όταν αυτό δεν είναι πρακτικά εφικτό, οι κριτές 
μπορεί να τοποθετούνται μαζί στην μία πλευρά. 
  
D 5.2.6.          Αφού ένας κριτής τοποθετηθεί, δεν θα αλλάζει την θέση του παρά μόνο με 
εντολή του διαιτητή, και αυτό μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 
  
D 5.2.7.          Εάν ένας κριτής αδυνατεί να συνεχίσει αφού έχει ξεκινήσει ο αγώνας, θα 
αντικαθίσταται από τον αναπληρωματικό κριτή. 
  
D 5.2.8.          Μετά από κάθε κατάδυση και από το σήμα του Διαιτητή όλοι οι κριτές θα 
δείχνουν αμέσως, ταυτόχρονα και με ευκρίνια την βαθμολογία για την κατάδυση, δίχως 
να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Όταν χρησιμοποιείται ηλεκτρονική συσκευή 
αξιολόγησης, οι κριτές θα εισάγουν την βαθμολογία τους στις συσκευές  αξιολόγησης 
αμέσως μετά την εκτέλεση της κατάδυσης. 
  
D 5.2.9.          Οι βαθμολογίες των κριτών θα απεικονίζονται στον ηλεκτρονικό φωτεινό 
πίνακα, ο οποίος είναι προτιμητέο να μην είναι ορατός από τους κριτές. 
  
  
D 6      ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ 
                            ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 
  
D 6.1.              Ο Διαιτητής θα έχει τον έλεγχο των αγώνων και θα είναι τοποθετημένος 
σε τέτοια θέση, ώστε να μπορεί να διευθύνει τον αγώνα και να διασφαλίσει ότι τηρούνται 
οι κανονισμοί. 
  
D 6.2.              O Διαιτητής μπορεί να ορίσει βοηθούς Διαιτητές, οι οποίοι: 
            - θα παρατηρούν τους καταδύτες στους βατήρες 
            - θα επιβεβαιώνουν τις βαθμολογίες πριν από την ανακοίνωσή τους 
- στις συγχρονισμένες καταδύσεις θα στέκονται στην αντίθετη πλευρά της πισίνας έτσι 
ώστε να παρατηρούν την εκτέλεση του καταδύτη από εκείνη την πλευρά. 

  
D 6.3.              Ο Διαιτητής θα επιθεωρεί τα φύλλα αγώνα. Εάν κάποιο φύλλο αγώνα  
δεν είναι σύμφωνο με τους Κανονισμούς, ο Διαιτητής θα δίνει εντολή για την διόρθωσή 
του πριν την έναρξη του αγώνα. 
  
D 6.4.              Ο καταδύτης θα ενημερώνεται από τον Διαιτητή το συντομότερο δυνατό 
ότι απαιτείται διόρθωση. 
  
D 6.5.              Στην περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων, ο Διαιτητής μπορεί να 
κυρήξει ένα σύντομο διάλειμμα, αναβολή ή αδυναμία συνέχισης του αγώνα. Εάν αυτό 



είναι δυνατό, το διάλειμμα θα πρέπει να γίνεται μετά από έναν ολόκληρο γύρο 
καταδύσεων. 
  
D 6.6.              Ύστερα από μία διακοπή ο αγώνας θα συνεχίζεται από εκεί που 
σταμάτησε. Η βαθμολογία που είχε σημειωθεί πριν από την διακοπή θα μεταφέρεται και 
στο υπολοιπόμενο μέρος του αγώνα, οποτεδήποτε  αυτό λάβει χώρα. 
  
D 6.7.              Όταν υπάρχει δυνατός άνεμος, ο Διαιτητής μπορεί να δώσει στον 
καταδύτη το δικαιώμα να κάνει επανεκκίνηση δίχως αφαίρεση βαθμών. 
  
D 6.8.              Πριν από κάθε κατάδυση ο Διαιτητής ή ο επίσημος εκφωνητής θα 
ανακοινώνουν στην γλώσσα της διοργανώτριας χώρας το όνομα του καταδύτη και την 
κατάδυση που θα εκτελεστεί. Στους αγώνες που χρησιμοποιούνται διαφορετικοί βατήρες 
θα ανακοινώνεται επίσης το ύψος του βατήρα. Εάν χρησιμοποιείται φωτεινός πίνακας, 
θα εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν την κατάδυση και η προφορική 
ανακοίνωση θα περιορίζεται στην ταυτότητα του καταδύτη. 
  
D 6.9.              Όταν η προφορική ανακοίνωση μίας κατάδυσης είναι λανθασμένη, ο 
καταδύτης ή ο εκπρόσωπός του θα ενημερώνουν αμέσως τον Διαιτητή, ο οποίος στην 
συνέχεια θα επιβεβαιώσει το φύλλο αγώνα του καταδύτη. 
  
D 6.10.                       Εάν η λανθασμένα ανακοινωμένη κατάδυση εκτελεστεί από τον 
καταδύτη, ο Διαιτητής μπορεί να την ακυρώσει και να δώσει εντολή να ανακοινωθεί η 
σωστή κατάδυση και να εκτελεστεί άμεσα. 
  
D 6.11.                       Η κατάδυση θα εκτελείται μετά από σήμα του Διαιτητή. Το σήμα 
δεν θα δίνεται προτού ο καταδύτης λάβει την θέση του στο τραμπολίνο ή τον σταθερό 
βατήρα (πλατφόρμα) και αφού ο διαιτητής έχει ελέγξει τον πίνκα ένδειξης ασκήσεων. Για 
τις πίσω και τις αντίθετες καταδύσεις ο καταδύτης δεν θα παίρνει θέση στην άκρη του 
τραμπολίνο ή του σταθερού βατήρα (πλατφόρμα) πριν δοθεί σήμα από τον Διαιτητή. 
  
D 6.12.                       Θα δίνεται σε κάθε καταδύτη επαρκής χρόνος για την 
προετοιμασία και εκτέλεση της κατάδυσης, αν όμως ο καταδύτης κάνει περισσότερο από 
ένα λεπτό αφού ο Διαιτητής του έχει κάνει προειδοποίηση, τότε ο καταδύτης θα λαμβάνει 
μηδέν (0) βαθμούς για την ανακοινωθείσα κατάδυση. 
  
D 6.13.                       Όταν ένας καταδύτης εκτελεί την κατάδυση πριν δοθεί το σήμα, ο 
Διαιτητής θα αποφασίζει αν θα επαναληφθεί η κατάδυση. 
  
D 6.14.                       Ο διαιτητής θα ανακυρήσσει μέγιστη βαθμολογία 4 ½ βαθμούς, 
εάν κατά την διάρκεια εκτέλεσης μιας κατάδυσης από όρθια θέση, αναπηδά στην άκρη 
του τραμπολίνο ή του σταθερού βατήρα. 
  
D 6.15.                       Ο διαιτητής μπορεί μετά από αίτημα να ζητήσει την επανάληψη 
μίας κατάδυσης, εαν κατά την γνώμη του η εκτέλεση της κατάδυσης επηρεάστηκε από 
εξαιρετικές περιστάσεις. 
  
D 6.16.                       Το αίτημα για αυτήν την επανάληψη πρέπει να γίνει άμεσα από 
τον καταδύτη ή τον αντιπρόσωπό του. 
  
D 6.17.                       Εαν είναι επαρκώς ξεκάθαρο ότι μία κατάδυση έχει εκτελεστεί από 
θέση άλλη από αυτήν που ανακοινώθηκε, ο Διαιτητής θα επαναλάβει την ανακοίνωση 



και θα ανακοινώσει ότι η μέγιστη βαθμολογία θα είναι δύο (2) βαθμοί. Εάν ύστερα από 
αυτό ένας κριτής βαθμολογήσει με περισσότερο από δύο (2) βαθμούς, ο Διαιτητής θα 
ανακοινώσει ότι η βαθμολογία αυτού του κριτή θα είναι δύο (2) βαθμοί. 
  
D 6.18.                       Όταν ο Διαιτητής είναι σίγουρος ότι ένας καταδύτης έχει εκτελέσει 
μία κατάδυση με άλλον αριθμό από αυτόν που ανακοινώθηκε, ο Διαιτητής θα την 
ανακοινώσει ως αποτυχημένη κατάδυση. 
  
D 6.19.                       Όταν το ένα ή και τα δύο χέρια βρίσκονται πάνω από το κεφάλι σε 
κατάδυση με είσοδο στο νερό πρώτα με τα πόδια ή κάτω από το κεφάλι σει είσοδο στο 
νερό πρώτα με το κεφάλι, ο Διαιτητής θα ανακοινώσει ότι η μέγιστη βαθμολογία θα είναι 
4 ½ βαθμοί. Εάν ύστερα από αυτό ένας κριτής βαθμολογήσει με περισσότερους από 4 
½ βαθμούς, ο Διαιτητής θα ανακοινώσει ότι η βαθμολογία του συγκεκριμένου κριτή είναι 
4 ½ βαθμοί. 
  
D 6.20.                       Ο Διαιτητής μπορεί να ανακοινώσει μία κατάδυση ως 
αποτυχημένη εάν θεωρήσει ότι δόθηκε βοήθεια στον καταδύτη μετά το σήμα εκκίνησης. 
  
D 6.21.                       Όταν ένας καταδύτης σταματά το βήμα του πριν φτάσει στην άκρη 
του τραμπολίνο ή του σταθερού βατήρα (πλατφόρμας) και μετά συνεχίζει, ο Διαιτητής θα 
αφαιρέσει 2 βαθμούς από την βαθμολογία του κάθε κριτή. 
  
D 6.22.                       Όταν υπάρχει επανεκκίνηση σε κατάδυση που ξεκινά με βήμα , 
από θέση στάσης ή από στήριξη, ο Διαιτητής θα αφαιρεί 2 βαθμούς από την βαθμολογία 
του κάθε κριτή. 
  
D 6.23                        Όταν μία δεύτερη προσπάθεια (μία επανεκκίνηση) δεν είναι 
επιτυχής, ο Διαιτητής θα την ανακοινώνει την κατάδυση ως αποτυχημένη . 
  
D 6.24.                       Όταν ένας καταδύτης αρνείται να εκτελέσει μία κατάδυση, o 
Διαιτητής θα την ανακοινώνει ως αποτυχημένη κατάδυση. 
  
D 6.25.                       Εάν ένας καταδύτης κατά την διάρκεια του αγώνα παρενοχλήσει 
έναν αγωνιζόμενο, ο Διαιτητής μπορεί να τον αποβάλλει από τον συγκεκριμένο αγώνα. 
Εάν ένα μέλος μίας Ομοσπονδίας παρενοχλήσει έναν αγωνιζόμενο, ο Διαιτητής μπορεί 
να αποβάλλει αυτό το άτομο από τις εγκαταστάσεις. 
  
D 6.26.                       Ο Διαιτητής μπορεί να απομακρύνει οποιονδήποτε κριτή από τον 
αγώνα εφόσον κρίνει την απόδοσή του ως μη ικανοποιητική και μπορεί να ορίσει έναν 
άλλο κριτή προς αντικατάστασή του. Στο τέλος του αγώνα ο Διαιτητής θα συντάξει 
έγγραφη αναφορά προς την  επιτροπή ενστάσεων. 
  
D 6.27.                       Αυτή η αλλαγή κριτή θα λάβει χώρα μόνο στο τέλος μιας σειράς ή 
ενός γύρου καταδύσεων που θα έχουν εκτελεσθεί από τον κάθε καταδύτη. 
  
D 6.28.                       Στο τέλος του αγώνα ο Διαιτητής θα επιβεβαιώνει τα τελικά 
αποτελέσματα υπογράφοντας στα φύλλα αγώνα / στην ηλεκτρονική εκτύπωση του 
υπολογιστή. 
  
D 7                  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
  



D 7.1.              Τα πρακτικά των αγώνων θα κρατούνται από δύο ανεξάρτητες 
γραμματείες. 
  
D 7.2.              Για την διευκόλυνση της βαθμολογίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ηλεκτρονικός υπολογιστής, ένα γρήγορο κομπιουτεράκι ή συγκεντρωτικό πινακάκι 
ένδειξης ασκήσεων. 
  
D 7.3.              Στα ατομικά αγωνίσματα οι βαθμολογίες των κριτών θα ανακοινώνονται 
με την σειρά που κάθονται οι κριτές και ο πρώτος γραμματέας θα καταγράφει τις 
βαθμολογίες όπως ανακοινώνονται στο φύλλο αγώνα του καταδύτη. Στα αγωνίσματα 
συγχρονισμένων καταδύσεων οι βαθμολογίες των κριτών θα ανακοινώνονται ξεκινώντας 
με τις βαθμολογίες των κριτών που αφορούν στην εκτέλεση με την σειρά που κάθονται 
οι κριτές και στην συνέχεια με τις βαθμολογίες των κριτών που αξιολογούν τον 
συγχρονισμό, επίσης με την σειρά που αυτοί κάθονται. Οταν ένας ηλεκρονικός 
υπολογιστής και φωτεινός πίνακας χρησιμοποιούνται, η ανακοίνωση της βαθμολογίας 
των κριτών δεν είναι απαραίτητη και η γραμματεία μπορεί να καταγράψει τη βαθμολογία 
απευθείας από το μόνιτορ (οθόνη).  
  
D 7.4.              Ο δεύτερος κατά σειρά γραμματέας θα συμπληρώσει στο φύλλο αγώνα 
του αθλητή τις βαθμολογίες όπως τις δείχνουν οι κριτές. Όταν χρησιμοποιείται 
ηλεκτρονικός υπολογιστής για τον καθορισμό της βαθμολογίας, ο δεύτερος κατά σειρά  
γραμματέας μπορεί να καταγράψει την βαθμολογία απευθείας από την οθόνη. 
  
D 7.5.              Στα ατομικά αγωνίσματα, όταν χρησιμοποιούνται επτά (7) κριτές, οι 
γραμματείες θα ακυρώνουν τις δύο (2) υψηλότερες και τις δύο (2) χαμηλότερες 
βαθμολογίες των κριτών. Όταν περισσότερες από δύο (2) βαθμολογίες είναι ίσες, θα 
ακυρώνονται μόνο δύο από τις ίσες βαθμολογίες. Εάν χρησιμοποιούνται μόνο πέντε (5) 
κριτές, οι γραμματείες θα ακυρώνουν τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες βαθμολογίες 
των κριτών. 
  
D 7.6.              Στις συγχρονισμένες καταδύσεις οι γραμματείες θα ακυρώνουν την 
υψηλότερη και την χαμηλότερη βαθμολογία που δίνουν οι κριτές για την εκτέλεση καθώς 
και την υψηλότερη και χαμηλότερη βαθμολογία που δίνουν οι κριτές για τον 
συγχρονισμό. Όταν οι βαθμολογίες δύο ή περισσότερων κριτών είναι ίσες, μπορεί να 
ακυρώνεται οποιαδήποτε από τις ίσες βαθμολογίες. 
  
D 7.7.              Οι γραμματείες θα προσθέτουν ανεξάρτητα τις υπολοιπόμενες 
βαθμολογίες και θα πολλαπλασιάζουν αυτό το σύνολο με τον συντελεστή δυσκολίας της 
κατάδυσης έτσι ώστε να καθοριστεί η βαθμολογία της κατάδυσης. 
  
Παράδειγμα: 8.0, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.0 =  22.5 x 2.0 = 45.0 
  
D 7.8.              Όταν ένας κριτής λόγω ασθένειας ή άλλης απρόβλεπτης αιτίας δεν έχει 
δώσει βαθμολογία για μία συγκεκριμένη κατάδυση, θα εκλαμβάνεται ο μέσος όρος της 
βαθμολογίας των άλλων κριτών ως η βαθμολογία που λείπει. Η βαθμολογία θα 
υπολογίζεται προς το κοντινότερο μισό εαν αυτός ο μέσος όρος τελειώνει σε 0.25 ή 0.75, 
η βαθμολογία θα στρογγυλοποιείται προς τα πάνω στον επόμενο υψηλότερο μισό 
βαθμό. Εάν ο υπολογισμένος μέσος όρος παράγει μία βαθμολογία με δεκαδικό ψηφίο 
άλλο από 0.50 βαθμούς, η υπολογιζόμενη βαθμολογία θα στρογγυλοποιείται προς τα 
πάνω στον επόμενο μισό βαθμό ή ολόκληρο βαθμό. 
  



D 7.9.              Στις συγχρονισμένες καταδύσεις όταν ένας κριτής (εκτέλεσης ή 
συγχρονισμού) λόγω ασθένειας ή άλλης απρόβλεπτης αιτίας δεν έχει δώσει βαθμολογία 
για μία συγκεκριμένη κατάδυση, η βαθμολογία του άλλου κριτή εκτέλεσης του ίδιου 
καταδύτη, ή ο μέσος όρος βαθμολογιών των άλλων τεσσάρων κριτών συγχρονισμού, θα 
υιοθετείται ως ο βαθμός που λείπει. Η βαθμολογία θα στρογγυλοποιείται προς τον 
κοντινότερο μισό βαθμό και εάν αυτός ο μέσος όρος έχει ως αποτέλεσμα 0.25 ή 0.75 
βαθμούς η βαθμολογία θα στρογγυλοποιείται προς τα πάνω προς τον επόμενο 
υψηλότερο μισό βαθμό. Εάν ο υπολογιζόμενος μέσος όρος παράγει βαθμολογία με 
δεκαδικό ψηφίο άλλο από 0.50 βαθμούς, η υπολογιζόμενη βαθμολογία θα 
στρογγυλοποιείται προς τα πάνω προς τον επόμενο μισό βαθμό ολόκληρο βαθμό. 
  
D 7.10.                       Στο τέλος του αγώνα οι δύο γραμματείες θα κάνουν αντιπαραβολή 
των φύλλων αγώνα. 
  
D 7.11.                       Το αποτέλεσμα του αγώνα θα λαμβάνεται από τα φύλλα αγώνα. 
  
D 7.12.                       Το τελικό αποτέλεσμα των αγώνων FINA θα ανακοινώνεται σε μία 
από τις επίσημες γλώσσες της FINA (Αγγλικά ή Γαλλικά). 
  
D 8                  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
  
D 8.1.              ΓΕΝΙΚΑ 
  
D 8.1.1.          Ο κριτής θα αξιολογεί μία κατάδυση με βαθμολογία από 0 έως 10 
βαθμούς σύμφωνα με την γενική του εντύπωση στα πλαίσια των παρακάτω κριτηρίων: 
  
Τελείως αποτυχημένη                       0 βαθμοί 
Μη ικανοποιητική                   ½ έως 2 βαθμοί 
Ανεπαρκής                             2 ½ έως 4 ½ βαθμοί 
Ικανοποιητική                         5 έως 6 βαθμοί 
Καλή                                       6 ½  έως 8 βαθμοί 
Πολύ καλή                              8 ½  έως 10 βαθμοί 
  
D 8.1.2.          Κατά την αξιολόγηση μίας κατάδυσης ο κριτής δεν πρέπει να επηρεάζεται 
από κανέναν παράγοντα εκτός από την τεχνική και την εκτέλεση της κατάδυσης. Η 
τεχνική αξιολόγηση της κατάδυσης πρέπει να εξετάζεται δίχως να λαμβάνεται υπόψη ο 
τρόπος προσέγγισης στην θέση εκκίνησης, η δυσκολία της κατάδυσης ή οποιαδήποτε 
κίνηση κάτω από την επιφάνεια του νερού. 
  
D 8.1.3.          Τα σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την τεχνική αξιολόγηση 
της γενικής εντύπωσης μίας κατάδυσης είναι η τεχνική και η χάρη των παρακάτω: 
  
                        Της θέσης εκκίνησης και προσέγγισης  
                        Της απογείωσης 
                        Της πτήσης 
                        Της εισόδου 
  
D 8.1.4.          Όταν μία κατάδυση εκτελείται ξεκάθαρα από θέση διαφορετική από εκείνη 
που έχει ανακοινωθεί η κατάδυση θα θεωρείται ως μη ικανοποιητική. Η υψηλότερη 
βαθμολογία για μία τέτοια κατάδυση θα είναι 2 βαθμοί. 
  



D 8.1.5.          Όταν μία κατάδυση εκτελείται εν μέρει από θέση άλλη από αυτήν που έχει 
ανακοινωθεί οι κριτές με βάση την προσωπική τους κρίση θα κάνουν την αξιολόγησή 
τους δίνοντας μέγιστη βαθμολογία έως 4 ½ βαθμούς. 
  
D 8.1.6.          Όταν μία κατάδυση δεν εκτελείται από τις θέσεις Α (ευθεία),Β(δίπλωση) ή 
C (συσπείρωση) όπως περιγράφεται παρακάτω ο κριτής θα αφαιρεί από ½ έως 2 
βαθμούς σύμφωνα με την γνώμη του. 
  
D 8.1.7.          Όταν ένας κριτής θεωρεί ότι έχει εκτελεστεί κατάδυση με διαφορετικό 
αριθμό μπορεί να βαθμολογήσει με μηδέν (0) βαθμούς, δίχως να λαμβάνει υπόψη του 
αν ο διαιτητής την έχει ανακυρήξει αποτυχημένη κατάδυση. 
  
D 8.1.8.          Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Διαιτητής μπορεί να επιτρέψει σε έναν 
καταδύτη να επαναλάβει μία κατάδυση δίχως ποινή. Οι βαθμολογίες της πρώτης 
κατάδυσης πρέπει να σημειωθούν σε περίπτωση που γίνει υποβολή ένστασης. 
  
D 8.1.9.          Κατά την εκτέλεση μιας κατάδυσης δεν θα δίνεται καμία βοήθεια στον 
καταδύτη από οποιοδήποτε άτομο. Επιτρέπεται η βοήθεια ανάμεσα στις καταδύσεις. 
  
D 8.1.10.        Όταν δίνεται σήμα από τον Διαιτητή, ο καταδύτης θα πηγαίνει στην θέση 
εκκίνησης για την κατάδυσή του.  
  
D 8.2.              Θέση Εκκίνησης 
  
D 8.2.1.          Η θέση εκκίνησης θα είναι ελεύθερη και ανεπηρέαστη. 
  
D 8.2.2.          Όταν η σωστή θέση εκκίνησης δεν είναι ελεύθερη και ανεπηρέαστη κάθε 
κριτής θα αφαιρέσει από ½ έως 2 βαθμούς, ανάλογα με την κρίση του. 
  
D 8.2.3.          Καταδύσεις από θέση στάσης 
  
D 8.2.3.1.       Η θέση εκκίνησης στις καταδύσεις από θέση στάσης θα λαμβάνεται όταν ο 
καταδύτης στέκεται στην μπροστινή άκρη του τραμπολίνο ή του σταθερού 
βατήρα(πλατφόρμα),  . 
  
D 8.2.3.2.       Το σώμα θα είναι ίσιο, το κεφάλι όρθιο και τα χέρια τεντωμένα σε 
οποιαδήποτε θέση. 
  
D 8.2.3.3.       Θεωρείται ότι έχει ξεκινήσει η κατάδυση όταν τα χέρια φύγουν από την 
θέση εκκίνησης. 
  
D 8.2.3.4.       Στην περίπτωση κατά την οποία ο καταδύτης σταματάει το άλμα (κατά την 
απογείωση) αφού έχει ξεκινήσει η κίνηση των χεριών ή αφού τα πόδια έχουν ξεκινήσει 
την ταλάντωση (πίεση στο σανίδι), ο Διαιτητής θα αφαιρεί 2 βαθμούς από την 
βαθμολογία του κάθε κριτή. 
  
D 8.2.3.5.       Κατά την εκτέλεση κατάδυσης από θέση στάσης ο καταδύτης δεν πρέπει 
να αναπηδάει στο τραμπολίνο ή τον σταθερό βατήρα πριν από το άλμα. Κάτω από 
αυτές τις συνθήκες ο Διαιτητής θα δηλώσει ως μέγιστη βαθμολογία τους 4 ½ βαθμούς. 
Σε περίπτωση που ο Διαιτητής δεν κάνει αυτή την δήλωση, ο κάθε κριτής θα πρέπει να 
δώσει μέγιστη βαθμολογία για την συγκεκριμένη κατάδυση 4 ½  
  



D 8.2.4.          Καταδύσεις με βήμα 
  
D 8.2.4.1.       Η θέση εκκίνησης μιας κατάδυσης με βηματισμό ξεκινά όταν ο καταδύτης 
είναι έτοιμος να κάνει τον πρώτο βηματισμό του διασκελισμού του. 
  
D 8.2.5.          Καταδύσεις με στήριξη 
  
D 8.2.5.1.       Η θέση εκκίνησης σε μία κατάδυση με στήριξη ξεκινά όταν και τα δύο 
χέρια είναι στο άκρο του σταθερού βατήρα και τα δύο πόδια δεν ακουμπούν τον 
σταθερό βατήρα(πλατφόρμα) . 
  
D 8.2.5.2.       Όταν σε μία κατάδυση στήριξης δεν επιδεικνύεται σταθερή ισορροπία 
στην ευθεία κάθετη θέση, κάθε κριτής θα αφαιρέσει από ½ έως 2 βαθμούς σύμφωνα με 
την κρίση του. 
  
D 8.2.5.3.       Θα επιτρέπεται επανεκκίνηση όταν ο καταδύτης χάσει την ισορροπία του, 
το ένα ή και τα δύο πόδια επιστρέψουν στον σταθερό βατήρα (πλατφόρμα) ή όταν 
οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματός του εκτός από τα χέρια αγγίξει τον σταθερό 
βατήρα (πλατφόρμα). Όταν ένας καταδύτης χάσει την ισορροπία του και μετακινήσει το 
ένα ή και τα δύο χέρια του από την αρχική θέση στο μπροστινό άκρο του σταθερού 
βατήρα (πλατφόρμας), θα θεωρείται ως επανεκκίνηση. 
  
D 8.3.              Η προσέγγιση 
  
D 8.2.1.          Όταν εκτελείται μία κατάδυση με βηματισμό από το τραμπολίνο ή τον 
σταθερό βατήρα (πλατφόρμα), ο βηματισμός θα είναι ήρεμος και αισθητικά ευχάριστος, 
και συνεχής μέχρι το άκρο του τραμπολίνο ή του σταθερού βατήρα (πλατφόρμα) και το 
τελικό βήμα θα γίνεται με το ένα πόδι. 
  
D 8.3.2.          Όταν ο βηματισμός δεν είναι λείος ή αισθητικά ευχάριστος, ή δεν είναι 
συνεχής μέχρι την άκρη του τραμπολίνο ή του σταθερού βατήρα, κάθε κριτής θα αφαιρεί 
½ έως 2 βαθμούς ανάλογα με την κρίση του. 
  
D 8.4.              To άλμα 
  
D 8.4.1.          Το άλμα στις εμπρόσθιες και αντίστροφες καταδύσεις θα εκτελείται είτε 
από όρθια θέση είτε με βηματισμό κατά την επιλογή του καταδύτη. Το άλμα στις πίσω 
και αντίθετες καταδύσεις πρέπει να εκτελείται από όρθια θέση. 
  
D 8.4.2.          Το άλμα από το τραμπολίνο θα είναι και με τα δύο πόδια ταυτόχρονα. Η 
απογείωση στις καταδύσεις εμπρός  από τον σταθερό βατήρα μπορεί να γίνεται με το 
ένα πόδι. 
  
D 8.4.3.          Όταν το άλμα από το τραμπολίνο δεν γίνεται και με τα δύο πόδια 
ταυτόχρονα ο Διαιτητής θα την ανακυρήξει σε αποτυχημένη κατάδυση. 
  
D 8.4.4.          Στις καταδύσεις με βηματισμό και από όρθια θέση το άλμα θα πρέπει να 
είναι θαρραλέο, ψηλό και δυνατό και να εκτελείται από την άκρη του τραμπολίνο ή του 
σταθερού βατήρα(πλατφόρμα) . 
  



D 8.4.5.          Όταν το άλμα δεν είναι θαρραλέο, ψηλό και δυνατό και δεν εκτελείται από 
την άκρη του τραμπολίνο ή του σταθερού βατήρα κάθε κριτής θα αφαιρεί ½ έως 2 
βαθμούς ανάλογα με την κρίση του. 
  
D 8.5.              Η πτήση 
  
D 8.5.1.          Εάν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης μίας κατάδυσης ο καταδύτης αγγίξει 
την άκρη του τραμπολίνο ή του σταθερού βατήρα ή εκτελεί την κατάδυση στο πλάι της 
ευθείας γραμμής της πτήσης, ο κάθε κριτής θα αφαιρέσει βαθμούς ανάλογα με την κρίση 
του. 
  
D 8.5.2.          Κατά την πτήση, η θέση της κατάδυσης θα είναι σε όλες τις στιγμές 
αισθητικά ευχάριστη. Εάν κάποια από τις θέσεις δεν επιδεικνύεται όπως παρατίθεται 
παρακάτω, κάθε κριτής θα αφαιρεί ½ έως 2 βαθμούς κατά την κρίση του. 
  
Η κατάδυση μπορεί να εκτελεστεί στις παρακάτω θέσεις: 
  
Ευθεία (Α) 
  
D 8.5.3.          Στην ευθεία θέση το σώμα δεν θα είναι λυγισμένο ούτε στα γόνατα ούτε 
στην λεκάνη. Τα πόδια θα είναι ενωμένα και τα δάκτυλα των ποδιών τεντωμένα. Η θέση 
των χεριών έγκειται στην επιλογή του καταδύτη. 
  
D 8.5.4.          Στις καταδύσεις με ελιγμό, ο ελιγμός δεν θα πρέπει να ξεκινά αμέσως από 
το τραμπολίνο ή τον σταθερό βατήρα (πλατφόρμα) .  Εάν ο ελιγμός εκτελεσθεί αμέσως 
από το τραμπολίνο ή τον σταθερό βατήρα (πλατφόρμα),  κάθε κριτής θα αφαιρεί από ½ 
έως 2 βαθμούς κατά την κρίση του. 
  
D 8.5.5.          Σε όλες τις καταδύσεις «χελιδόνι» η ευθεία θέση θα πρέπει να φαίνεται 
καθαρά και αυτή η θέση θα λαμβάνεται μετά την απογείωση ή μετά από μία στροφή. 
Όταν η ευθεία θέση δεν φαίνεται για τουλάχιστον ¼ μιας στροφής (90º) σε καταδύσεις με 
μία στροφή και τουλάχιστον μισή στροφή (180º) σε καταδύσεις με περισσότερες από μία 
στροφή, η μέγιστη βαθμολογία των κριτών θα είναι 4 ½  βαθμοί. 
  
  
ΔΙΠΛΩΣΗ (Β) 
  
D 8.5.6.          Στην θέση δίπλωσης το σώμα θα είναι λυγισμένο στην λεκάνη αλλά τα 
γόνατα θα πρέπει να είναι τεντωμένα, τα πόδια θα πρέπει ενωμένα και τα δάκτυλα των 
ποδιών τεντωμένα. Η θέση των χεριών έγκειται στην επιλογή του καταδύτη. 
  
D 8.5.7.          Στις καταδύσεις δίπλωσης με ελιγμό θα πρέπει να επιδεικνύεται ξεκάθαρα 
η θέση δίπλωσης. Εάν αυτή η θέση δεν φαίνεται ξεκάθαρα οι κριτές θα αφαιρέσουν ½ 
έως 2 βαθμούς κατά την κρίση τους. 
  
  
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (C)  
  
D 8.5.8.          Στην θέση συσπείρωσης το σώμα θα είναι συσπειρωμένο, λυγισμένο στα 
γόνατα και στην λεκάνη με τα γόνατα και τα πέλματα ενωμένα. Τα χέρια θα είναι στις 
κνήμες και τα δάκτυλα των ποδιών τεντωμένα. 
  



D 8.5.9.          Στις καταδύσεις συσπείρωσης με ελιγμό, θα πρέπει να φαίνεται ξεκάθαρα 
η θέση συσπείρωσης. Εάν δεν φαίνεται αυτή η θέση κάθε κριτής θα αφαιρέσει από ½ 
έως 2 βαθμούς κατά την κρίση του. 
  
  
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΕΣΗ (D) 
  
D 8.5.10.        Στην ελεύθερη θέση, η θέση του σώματος έγκειται στην επιλογή του 
καταδύτη (προαιρετική θέση), αλλά τα πόδια θα είναι ενωμένα και τα δάκτυλα των 
ποδιών τεντωμένα. 
  
D 8.5.11.        Στις καταδύσεις με ελιγμό, ο ελιγμός δεν θα εκτελείται αμέσως από το 
τραμπολίνο ή τον σταθερό βατήρα (πλατφόρμα). Εάν ο ελιγμός εκτελεστεί καθαρά 
αμέσως από το τραμπολίνο ή τον σταθερό βατήρα (πλατφόρμα),  κάθε κριτής θα 
αφαιρέσει ½ έως 2 βαθμούς κατά την κρίση του. 
  
D 8.5.12.        Στις καταδύσεις με στροφή και ελιγμό, ο ελιγμός μπορεί να εκτελεστεί σε 
οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια της κατάδυσης. 
  
D 8.5.13.        Όταν ένας ελιγμός είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από αυτόν που 
ανακοινώθηκε κατά 90º ή περισσότερο, ο Διαιτητής θα ανακυρήξει την κατάδυση ως 
αποτυχημένη. 
  
D 8.6.              ΕΙΣΟΔΟΣ 
  
D 8.6.1.          Η είσοδος στο νερό θα είναι σε όλες τις περιπτώσεις κάθετη,  ή σχεδόν 
κάθετη, με το σώμα σε ευθεία, τα πόδια ενωμένα και τα δάκτυλα των ποδιών τεντωμένα. 
  
D 8.6.2.          Όταν η είσοδος δεν είναι κάθετη (σύντομη ή παραπάνω), το σώμα δεν 
είναι σε ευθεία, τα πόδια δεν είναι ενωμένα και τα δάκτυλα δεν είναι τεντωμένα κάθε 
κριτής θα αφαιρεί βαθμολογία κατά την κρίση του. 
  
D 8.6.3.          Κατά την είσοδο στο νερό με το κεφάλι τα χέρια θα είναι τεντωμένα πάνω 
από το κεφάλι στην ευθεία του σώματος και τα χέρια ενωμένα. Εάν ένα ή και τα δύο 
χέρια βρίσκονται κάτω από το κεφάλι κατά την είσοδο ο Διαιτητής θα δηλώσει ως 
μέγιστη βαθμολογία τους 4 ½ βαθμούς. 
  
D 8.6.4.          Κατά την είσοδο στο νερό με τα πόδια τα χέρια θα είναι κοντά στο σώμα 
και όχι λυγισμένα στους αγκώνες. Εάν ένα ή και τα δύο χέρια βρίσκονται πάνω από το 
κεφάλι κατά την είσοδο ο Διαιτητής θα δηλώσει ως μέγιστη βαθμολογία τους 4 ½ 
βαθμούς. 
  
D 8.6.5.          Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στους Κανονισμούς D 8.6.3. 
& D 8.6.4., όταν τα χέρια δεν είναι στην σωστή θέση είτε στην είσοδο στο νερό με το 
κεφάλι είτε στην είσοδο στο νερό με τα πόδια,  ο κάθε κριτής θα αφαιρεί ½ έως 2 
βαθμούς κατά την κρίση του. 
  
D 8.6.6.          Η κατάδυση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί όταν ολόκληρο το σώμα 
βρίσκεται τελείως κάτω από την επιφάνεια του νερού. 
  
  
  



 D 9      ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΩΝ  ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 
  
D 9.1.             Οι συγχρονισμένες καταδύσεις ξιολογούνται από την εκτέλεση των 
ατομικών καταδύσεων και από τον συγχρονισμό των καταδυτών. 
  
D 9.2.             Θα εφαρμόζονται οι κανόνες αξιολόγησης των ατομικών καταδύσεων και 
στην εκτέλεση των καταδύσεων στις συγχρονισμένες καταδύσεις. 
  
D 9.3.             Όταν αξιολογείται ο συγχρονισμός των καταδυτών θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνεται υπόψη η γενική εντύπωση των καταδύσεων (βουτιών). 
  
D 9.4.            Οι παράγοντες που εξετάζονται κατά την αξιολόγηση των συγχρονισμένων 
καταδύσεων είναι: 
  

-         Η θέση εκκίνησης, η προσέγγιση και το άλμα συμπεριλαμβανομένης και της 
ομοιότητας του ύψους. 

-         Ο συντονισμός του χρονικού συγχρονισμού των κινήσεων κατά την διάρκεια της 
πτήσης. 

-         Η ομοιότητα στις γωνίες των εισόδων. 
-         Η συγκριτική απόσταση από το τραμπολίνο ή τον σταθερό βατήρα (πλατφόρμα) 

της εισόδου. 
-         Ο συντονισμός του χρονικού συγχρονισμού των εισόδων. 

  
D 9.5.              Εάν ένας από τους δύο καταδύτες εισέλθει στην επιφάνεια του νερού 
προτού ο άλλος καταδύτης αφήσει το τραμπολίνο ή τον σταθερό βατήρα (πλατφόρμα), ο 
διαιτητής θα ανακηρύξει την κατάδυση αποτυχημένη. 
  
D 9.6.              Οι κριτές εκτέλεσης δεν πρέπει να επηρεάζονται από κανένα άλλο 
παράγοντα εκτός από την τεχνική και την εκτέλεση της κατάδυσης και όχι και των δύο 
καταδύσεων, ούτε από τον συγχρονισμό των καταδυτών. 
  
D 9.7.              Όταν ο ένας ή και οι δύο καταδύτες εκτελούν μία κατάδυση άλλη από 
αυτήν που ανακοινώθηκε, ο Διαιτητής θα ανακηρύξει την κατάδυση ως αποτυχημένη 
κατάδυση. 
  
D 9.8.              Όταν ο κριτής εκτέλεσης θεωρεί ότι ένας καταδύτης εκτελεί κατάδυση με 
διαφορετικό αριθμό τότε ο κριτής θα βαθμολογεί με μηδέν (0) βαθμούς, ανεξάρτητα από 
το αν ο Διαιτητής την έχει ανακηρύξει ως αποτυχημένη κατάδυση. Εάν και οι δύο κριτές 
εκτέλεσης ενός καταδύτη βαθμολογήσουν με μηδέν (0) βαθμούς ο Διαιτητής θα 
ανακηρύξει την κατάδυση αποτυχημένη. 
  
D 9.9.             Οι κριτές συγχρονισμού  δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από άλλους 
παράγοντες εκτός από την συντονισμένη προσπάθεια των δύο καταδυτών και όχι από 
την εκτέλεση της κάθε κατάδυσης. 
  
D 9.10              Εάν όλοι οι κριτές συγχρονισμού βαθμολογήσουν με μηδέν (0) βαθμούς, 
ο Διαιτητής θα ανακηρύξει την κατάδυση αποτυχημένη. 
  
D 9.11              Όταν επιδεικνύονται κάποια από τα παρακάτω σφάλματα, ο κάθε κριτής 
συγχρονισμού θα αφαιρεί από ½ έως 2 βαθμούς, κατά την κρίση του για έλλειψη των 
παρακάτω: 
  



      -         ομοιότητα στην θέση εκκίνησης, προσέγγιση, άλμα ή ύψος 
-         συντονισμός του χρονικού συγχρονισμού των κινήσεων κατά την διάρκεια της 

πτήσης. 
-         Ομοιότητα στις γωνίες των εισόδων 
-         Συγκριτική απόσταση από το τραμπολίνο ή τον σταθερό βατήρα στην είσοδο. 
-         Συντονισμός του χρονικού συγχρονισμού των εισόδων. 

  
  
D 10                ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΙΝΩΝ 
  
D10.1. O Διαιτητής δηλώνει «Αποτυχημένη Κατάδυση» - 0 βαθμοί 
  
D 6.12.                       Εάν ο καταδύτης καθυστερήσει περισσότερο από ένα λεπτό, 
ύστερα από την προειδοποίηση. 
  
D 6.18.                       Όταν ένας καταδύτης εκτελέσει μία κατάδυση με άλλο αριθμό από 
αυτόν που ανακοινώθηκε. 
  
D 6.20.                       Εάν δοθεί βοήθεια στον καταδύτη αφού έχει δοθεί το σήμα 
εκκίνησης. 
  
D 6.23.                       Εάν είναι αποτυχημένη και η δεύτερη προσπάθεια (επανεκκίνηση). 
  
D 6.24.                       Εάν ένας καταδύτης αρνηθεί να εκτελέσει μία κατάδυση. 
  
D 8.4.3.          Εάν το άλμα από το τραμπολίνο δεν εκτελεστεί ταυτόχρονα και με τα δύο 
πόδια. 
  
D 8.5.13.        Όταν ο ελιγμός είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από αυτόν που 
αναγγέλθηκε κατά 90 μοίρες ή περισσότερο. 
  
D 9.5.              Στις συγχρονισμένες καταδύσεις, εάν ο ένας από τους δύο καταδύτες 
κάνει είσοδο στην επιφάνεια του νερού προτού ο άλλος καταδύτης αφήσει το 
τραμπολίνο ή τον σταθερό βατήρα. 
  
D 9.7.              Στις συγχρονισμένες καταδύσεις, εάν ο ένας ή και οι δύο καταδύτες 
εκτελέσουν κατάδυση διαφορετική από εκείνη που ανακοινώθηκε. 
  
D 9.8.              Στις συγχρονισμένες καταδύσεις, εάν και οι δύο κριτές εκτέλεσης ενός 
καταδύτη βαθμολογήσουν με μηδέν (0) βαθμούς. 
  
D 9.10.                       Στις συγχρονισμένες καταδύσεις εάν όλες οι βαθμολογίες των 
κριτών για τον συγχρονισμό είναι μηδέν (0) βαθμοί. 
  
Ο Διαιτητής δηλώνει «2 βαθμοί αφαίρεση». 
  
D 6.21.                       Εάν ένας καταδύτης σταματήσει τον βηματισμό του πριν από το 
τέλος του τραμπολίνο ή του σταθερού βατήρα και μετά συνεχίσει. 
  
D 6.22.                       Εάν ένας καταδύτης κάνει επανεκκίνηση σε κατάδυση με 
βηματισμό, από όρθια θέση (στάση) ή στήριξη. 
  



D 8.2.3.4.       Εάν ένας καταδύτης σταματήσει την κίνηση για το άλμα αφού έχει 
ξεκινήσει η κίνηση ελιγμού των χεριών ή αφού τα πόδια έχουν ξεκινήσει να πιέζουν τον 
βατήρα. 
  
Ο Διαιτητής δηλώνει «Το μέγιστο 2 βαθμοί» 
  
D 6.17.               Όταν ένας καταδύτης εκτελεί μία κατάδυση από θέση διαφορετική από 
εκείνη που ανακοινώθηκε. 
  
Ο Διαιτητής δηλώνει «το μέγιστο 4 ½ βαθμοί» 
  
D 6.14.           Εάν ένας καταδύτης αναπηδά στο τραμπολίνο ή τον σταθερό βατήρα πριν 
από το άλμα της απογείωσης. 
  
D 6.19.           Εάν ένας καταδύτης έχει το ένα ή και τα δύο χέρια πάνω από το κεφάλι σε 
είσοδο στο νερό με τα πόδια ή κάτω από το κεφάλι σε είσοδο στο νερό με το κεφάλι. 
  
D 8.2.3.5.       Εάν ένας καταδύτης αναπηδά στο τραμπολίνο ή τον σταθερό βατήρα πριν 
από το άλμα της απογείωσης. 
  
D 8.6.3.          Εάν κατά την είσοδο στο νερό με το κεφάλι, το ένα ή και τα δύο χέρια είναι 
κάτω από το κεφάλι. 
  
D 8.6.4.          Εάν κατά την  είσοδο στο νερό με τα πόδια το ένα ή και τα δύο χέρια είναι 
πάνω από το κεφάλι. 
  
Οι κριτές βαθμολογούν με «0 βαθμούς» 
  
D 8.1.7.          Εάν εκτελεστεί κατάδυση με διαφορετικό αριθμό. 
  
D 9.8.             Στις συγχρονισμένες καταδύσεις εάν εκτελεστεί κατάδυση με διαφορετικό 
αριθμό. 
  
  
Οι κριτές βαθμολογούν «το μέγιστο 2 βαθμοί» 
  
D 8.1.4.          Όταν μία κατάδυση εκτελείται ξεκάθαρα από θέση διαφορετική από αυτή 
που ανακοινώθηκε. 
  
Οι κριτές βαθμολογούν «το μέγιστο 4 ½ βαθμοί» 
  
D 8.1.5.          Όταν μία κατάδυση εκτελείται εν μέρει από θέση διαφορετική από αυτή 
που ανακοινώθηκε. 
  
D 8.2.3.5.       Εάν ένας καταδύτης αναπηδά στο τραμπολίνο ή τον σταθερό βατήρα πριν 
το άλμα της απογείωσης. 
. 
  
D 8.5.5.          Εάν σε μία κατάδυση «χελιδόνι» η ευθεία θέση δεν φαίνεται ξεκάθαρα για 
τουλάχιστον ένα τέταρτο της στροφής (90º) σε καταδύσεις με μία στροφή και για 
τουλάχιστον μισή στροφή (180º) σε καταδύσεις με περισσότερο από μία στροφή. 
  



Οι κριτές αφαιρούν «από ½ έως 2 βαθμούς» 
  
D 8.1.6.          Εάν μία κατάδυση δεν εκτελείται στην θέση που περιγράφεται. 
  
D 8.2.2.          Εάν δεν φαίνεται καθαρά η σωστή θέση εκκίνησης. 
  
D 8.2.5.2.       Εάν σε μία κατάδυση στήριξης δεν επιδεικνύεται σταθερότητα ισορροπίας 
στην ευθεία κατακόρυφη θέση. 
  
D 8.3.2.          Εάν ο βηματισμός δεν είναι ομαλός ή αισθητικά ευχάριστος, ή δεν είναι 
συνεχής μέχρι την άκρη του τραμπολίνο ή του σταθερού βατήρα (πλατφόρμα). 
  
D 8.4.5.          Εάν το άλμα δεν είναι θαρραλέο, ψηλό και με αυτοπεποίθηση, ή από το 
άκρο του τραμπολίνο ή του σταθερού βατήρα (πλατφόρμα).  
  
D 8.5.2.          Εάν κάποια από τις θέσεις κατά την διάρκεια της πτήσης δεν είναι 
αισθητικά ευχάριστη. 
  
D 8.5.4.          Εάν σε μία ευθεία κατάδυση με ελιγμό, ο ελιγμός δεν εκτελείται ξεκάθαρα, 
από το τραμπολίνο ή τον σταθερό βατήρα. 
  
D 8.5.7.          Εάν σε μία κατάδυση με δίπλωση και ελιγμό, η θέση δίπλωσης δεν 
επιδεικνύεται ξεκάθαρα. 
  
D 8.5.9.          Εάν σε μία κατάδυση συσπείρωσης με ελιγμό, δεν επιδεικνύεται ξεκάθαρα 
η θέση συσπείρωσης. 
  
D 8.5.11.        Στις καταδύσεις με ελιγμό όταν ο ελιγμός δεν εκτελείται ξεκάθαρα αλλά 
ξεκινά αμέσως από το τραμπολίνο ή τον σταθερό βατήρα(πλατφόρμα) . 
  
D 8.6.5.          Εάν τα χέρια δεν είναι στην σωστή θέση είτε σε είσοδο στο νερό με το 
κεφάλι είτε σε είσοδο στο νερό με τα πόδια. 
  
D 9.11. Στις συγχρονισμένες καταδύσεις όταν υπάρχει  έλλειψη: 
  

-         ομοιότητας στην θέση εκκίνησης, προσέγγισης, απογείωσης ή ύψους 
-         συντονισμένου συγχρονισμού των κινήσεων κατά την διάρκεια της πτήσης 
-         ομοιότητας στις γωνίες των εισόδων 
-         συγκριτικής απόστασης από το τραμπολίνο ή τον σταθερό βατήρα (πλατφόρμα), 

της εισόδου 
-         συντονισμού χρονικού συγχρονισμού των εισόδων. 

  
Οι κριτές αφαιρούν βαθμολογία «σύμφωνα με την προσωπική τους κρίση» 
  
D 8.5.1.          Εάν κατά την διάρκεια εκτέλεσης μίας κατάδυσης ένας καταδύτης αγγίξει 
την άκρη του τραμπολίνο ή του σταθερού βατήρα (πλατφόρμα) ή εκτελεί την κατάδυση 
πλάγια από την ευθεία γραμμή πτήσης. 
  
D 8.6.2.          Εάν η είσοδος στο νερό δεν είναι κάθετη αλλά σύντομη ή παραπάνω, το 
σώμα δεν είναι στην ευθεία, τα πόδια δεν είναι ενωμένα και τα δάκτυλα των ποδιών δεν 
είναι τεντωμένα. 
  



  
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 
  
  
DAG 1                        Οι κανονισμοί αγώνων της FINA θα εφαρμόζονται  στους αγώνες 
όλων των κατηγοριών ηλικίας. 
  
DAG 2                        Κατηγορίες Ηλικιών 
  
Όλοι οι καταδύτες που ανήκουν σε κατηγορία ηλικιών  θα πληρούν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής από την 1η Ιανουαρίου έως τα μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου του έτους 
των αγώνων. 
  
   
DAG 3                        Διοργανώσεις Καταδύσεων 
  
DAG 3.1.        Γκρουπ Α 
  
DAG 3.1.1.     Ηλικία: 16, 17 ή 18 ετών την 31η Δεκεμβρίου του έτους των αγώνων. 
  
DAG 3.1.2.     Μορφή αγώνων 
  
Τραμπολίνο Κοριτσιών – 1 μέτρο και 3 μέτρα 
  
Το αγώνισμα αυτό θα περιλαμβάνει εννέα (9) διαφορετικές καταδύσεις: πέντε (5) 
καταδύσεις κάθε μία από διαφορετικό γκρουπ, ο συνολικός συντελεστής δυσκολίας δεν 
θα υπερβαίνει το 9.5 για τα αγωνίσματα των 3 μέτρων και το 9.0 για τα αγωνίσματα του 
1 μέτρου, και τέσσερις (4) καταδύσεις δίχως όριο συντελεστή δυσκολίας, κάθε μία από 
διαφορετικό γκρουπ. 
  
Σταθερός Βατήρας (πλατφόρμα), Κοριτσιών – 5 μέτρα – 7.5 μέτρα – 10 μέτρα 
  
Το αγώνισμα αυτό θα περιλαμβάνει οκτώ (8) διαφορετικές καταδύσεις. Τέσσερις (4) 
καταδύσεις κάθε μία από διαφορετικό γκρουπ, ο συνολικός συντελεστής δυσκολίας δεν 
θα υπερβαίνει το 7.6, και τέσσερις (4) καταδύσεις δίχως όριο συντελεστή δυσκολίας, 
κάθε μία από διαφορετικό γκρουπ. Τουλάχιστον πέντε (5) διαφορετικά γκρουπ θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν.  
  
Τραμπολίνο Αγοριών – 1 μέτρο και 3 μέτρα 
  
Το αγώνισμα αυτό θα περιλαμβάνει δέκα (10) διαφορετικές καταδύσεις: πέντε (5) 
καταδύσεις κάθε μία από διαφορετικό γκρουπ, ο συνολικός συντελεστής δυσκολίας δεν 
θα υπερβαίνει το 9.5 για τα αγωνίσματα των 3 μέτρων, και πέντε (5) καταδύσεις δίχως 
όριο συντελεστή δυσκολίας, κάθε μία από διαφορετικό γκρουπ. 
  
Σταθερός Βατήρας Αγοριών (πλατφόρμα) – 5 μέτρα – 7.5. μέτρα και 10 μέτρα 
  
Το αγώνισμα αυτό θα περιλαμβάνει εννέα (9) διαφορετικές καταδύσεις: τέσσερις (4) 
καταδύσεις κάθε μία από διαφορετικό γκρουπ, ο συνολικός συντελεστής δυσκολίας δεν 
θα υπερβαίνει το 7.6, και πέντε (5) καταδύσεις δίχως όριο συντελεστή δυσκολίας, κάθε 
μία από διαφορετικό γκρουπ. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν και τα έξι γκρουπ. 
  



Α / Β Συνδυασμός 
  
Συγχρονισμένες Καταδύσεις Αγοριών και Κοριτσιών – 3 μέτρα 
  
Το αγώνισμα θα περιλαμβάνει πέντε (5) καταδύσεις. Δύο (2) γύρους καταδύσεων με 
καθορισμένο συντελεστή δυσκολίας το 2.0 για κάθε κατάδυση ανεξάρτητα από την 
φόρμουλα και τρεις (3) γύρους καταδύσεων δίχως όριο συντελεστή δυσκολίας. Οι πέντε 
(5) καταδύσεις πρέπει να επιλεγούν από τουλάχιστον τρία (3) διαφορετικά γκρουπ. 
  
DAG 3.2.        Γκρουπ Β 
  
DAG 3.2.1.     Ηλικία: 14 ή 15 ετών την 31η Δεκεμβρίου του έτους των αγώνων. 
  
DAG 3.2.2.     Μορφή Αγώνων 
  
  
  
Τραμπολίνο Κοριτσιών – 1 μέτρο και 3 μέτρα 
  
Το αγώνισμα θα περιλαμβάνει οκτώ (8) διαφορετικές καταδύσεις: πέντε (5) καταδύσεις 
κάθε μία από διαφορετικό γκρουπ, ο συνολικός συντελεστής δυσκολίας δεν θα 
υπερβαίνει το 9.5 για τα αγωνίσματα των 3 μέτρων και το 9.0 για τα αγωνίσματα του 1 
μέτρου, και τρεις (3) καταδύσεις δίχως όριο συντελεστή δυσκολίας, κάθε μία από 
διαφορετικό γκρουπ. 
  
Σταθερός Βατήρας Κοριτσιών (πλατφόρμα) – 5 μέτρα – 7.5 μέτρα – 10 μέτρα 
  
Το αγώνισμα αυτό θα περιλαμβάνει επτά (7) διαφορετικές καταδύσεις: τέσσερις (4) 
καταδύσεις κάθε μία από ένα διαφορετικό γκρουπ, ο συνολικός συντελεστής δυσκολίας 
δεν θα υπερβαίνει το 7.6, και τρεις (3) καταδύσεις δίχως όριο συντελεστή δυσκολίας, 
κάθε μία από διαφορετικό γκρουπ. Τουλάχιστον πέντε (5) διαφορετικά γκρουπ πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν . 
  
Τραμπολίνο Αγοριών – 1 μέτρο και 3 μέτρα 
  
Το αγώνισμα αυτό θα περιλαμβάνει εννέα (9) διαφορετικές καταδύσεις: πέντε (5) 
καταδύσεις κάθε μία από διαφορετικό γκρουπ, ο συνολικός συντελεστής δυσκολίας δεν 
θα υπερβαίνει το 9.5 για τα αγωνίσματα των 3 μέτρων και το 9.0 για τα αγωνίσματα του 
1 μέτρου, και τέσσερις (4) καταδύσεις δίχως όριο συντελεστή δυσκολίας, κάθε μία από 
διαφορετικό γκρουπ. 
  
Σταθερός Βατήρας Αγοριών (πλατφόρμα) – 5 μέτρα – 7.5 μέτρα – 10 μέτρα 
  
Αυτό το αγώνισμα θα περιλαμβάνει οκτώ (8) διαφορετικές καταδύσεις: τέσσερις (4) 
καταδύσεις κάθε μία από διαφορετικό γκρουπ, ο συνολικός συντελεστής δυσκολίας δεν 
θα υπερβαίνει το 7.6, και τέσσερις (4) καταδύσεις δίχως όριο συντελεστή δυσκολίας, 
κάθε μία από διαφορετικό γκρουπ. Τουλάχιστον πέντε (5) διαφορετικά γκρουπ πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν . 
  
DAG 3.3.        Γκρουπ Γ 
  
DAG 3.3.1.     Ηλικία: 12 ή 13 ετών την 31η Δεκεμβρίου του έτους των αγώνων. 



 DAG 3.3.2.     Μορφή αγώνων 
  
Τραμπολίνο Κοριτσιών – 1 μέτρο και 3 μέτρα 
  
Το αγώνισμα αυτό θα περιλαμβάνει επτά (7) διαφορετικές καταδύσεις: πέντε (5) 
καταδύσεις κάθε μία από διαφορετικό γκρουπ, ο συνολικός συντελεστής δυσκολίας δεν 
θα υπερβαίνει το 9.5 για τα αγωνίσματα των 3 μέτρων και το 9.0 για τα αγωνίσματα του 
1 μέτρου, και δύο (2) καταδύσεις δίχως όριο συντελεστή δυσκολίας και κάθε κατάδυση 
θα επιλέγεται από διαφορετικό γκρουπ. 
  
Σταθερός Βατήρας Κοριτσιών (πλατφόρμα) – 5 μέτρα ή 7.5. μέτρα 
  
Το αγώνισμα αυτό θα περιλαμβάνει έξι (6) καταδύσεις: τέσσερις (4) καταδύσεις κάθε μία 
από διαφορετικό γκρουπ, ο συνολικός συντελεστής δυσκολίας δεν θα υπερβαίνει το 7.6., 
και δύο (2) καταδύσεις δίχως όριο συντελεστή δυσκολίας και κάθε κατάδυση θα 
επιλέγεται από διαφορετικό γκρουπ. 
  
Τραμπολίνο Αγοριών – 1 μέτρο και 3 μέτρα 
  
Το αγώνισμα αυτό θα περιλαμβάνει οκτώ (8) διαφορετικές καταδύσεις: πέντε (5) 
καταδύσεις κάθε μία από διαφορετικό γκρουπ, ο συνολικός συντελεστής δυσκολίας δεν 
θα υπερβαίνει το 9.5 για τα αγωνίσματα των 3 μέτρων και το 9.0. για τα αγωνίσματα του 
ενός μέτρου, και τρεις (3) καταδύσεις δίχως όριο συντελεστή δυσκολίας και κάθε 
κατάδυση θα επιλέγεται από διαφορετικό γκρουπ. 
  
Σταθερός Βατήρας Αγοριών (πλατφόρμα) – 5 μέτρα ή 7.5 μέτρα 
  
Το αγώνισμα αυτό θα περιλαμβάνει επτά (7) διαφορετικές καταδύσεις: τέσσερις (4) 
καταδύσεις κάθε μία από διαφορετικό γκρουπ, ο συνολικός συντελεστής δυσκολίας δεν 
θα υπερβαίνει το 7.6, και τρεις (3) καταδύσεις δίχως όριο συντελεστή δυσκολίας, και 
κάθε κατάδυση θα επιλέγεται από διαφορετικό γκρουπ. 
  
  
DAG 4        Γενικοί Κανόνες για τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Καταδύσεων 

Εφήβων 
  
DAG 4.1.        Τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Καταδύσεων Εφήβων θα διεξάγονται κάθε 
δύο χρόνια στις Κατηγορίες Α και Β. 
  
DAG 4.2.        Κάθε Ομοσπονδία δικαιούται να δηλώσει το μέγιστο δύο (2) καταδύτες 
στα ατομικά αγωνίσματα και μία (1) ομάδα στα αγωνίσματα των συγχρονισμένων 
καταδύσεων. 
  
DAG 4.3.        Κάθε καταδύτης θα αγωνίζεται αποκλειστικά στην κατηγορία ηλικίας που 
ανήκει. 
  
DAG 4.4.        Κάθε καταδύτης θα εκτελεί την ολοκληρωμένη λίστα καταδύσεων όπως 
ορίζεται στην κατηγορία ηλικίας που ανήκει. 
  
DAG 4.5.        Κάθε αγώνας μπορεί να είναι και τελικός, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
συμμετεχόντων, και μπορεί να διεξάγεται σε μία, δύο ή τρεις αγωνισιτκές ενότητες. 
  



DAG 4.5.1.     Όταν το επιτρέπουν οι εγκαταστάσεις και ο χρόνος, οι δώδεκα (12) 
καλύτεροι καταδύτες από τον προηγούμενο γύρο θα συμμετάσχουν στον τελικό 
εκτελώντας μόνο προαιρετικές καταδύσεις. Οι βαθμολογίες των υποχρεωτικών 
καταδύσεων από τον προηγούμενο γύρο θα μεταφέρονται και θα προστίθενται στις 
βαθμολογίες του τελικού, έτσι ώστε να καθοριστούν οι δώδεκα (12) καλύτερες 
κατατάξεις. Οι καταδύτες που κατατάσσονται σε θέση κατώτερη από την 12η θα 
κατατάσσονται σύμφωνα με τις βαθμολογίες τους από τον προκριματικό γύρο. 
  
DAG 4.5.2.     Όταν το επιτρέπουν οι εγκαταστάσεις, μπορεί να προγραμματιστεί 
ταυτόχρονη διεξαγωγή προκριματικών αγωνισμάτων, μετά από σύσταση της Τεχνικής 
Επιτροπής Καταδύσεων της FINA και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της FINA. 
  
DAG 4.5.3.     Το πρόγραμμα των αγώνων, μετά από σύσταση της Τεχνικής Επιτροπής 
Καταδύσεων της FINA θα εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της FINA . 
   
DAG 4.6.        Στα ατομικά αγωνίσματα θα ορίζονται είτε πέντε (5) είτε επτά (7) κριτές και 
στα αγωνίσματα των συγχρονισμένων καταδύσεων θα ορίζονται εννέα (9) 
κριτές.                    
  
DAG 4.7.        Υπό κανονικές συνθήκες το Πρωτάθλημα θα διεξάγεται ξεχωριστά και όχι 
σε συνδυασμό με την Κολύμβηση, την Υδατοσφαίριση ή την Συγχρονισμένη 
Κολύμβηση. 
 
DAG 4.8.        Η ελάχιστη χρονική περίοδος διεξαγωγής του Πρωταθλήματος θα είναι 
πέντε (5) ημέρες. 
 
  
  
 


