Αριθ. Πρωτ . 3876/Ε
Αθήνα 6 Ιουλίου 2016
Προς
Σωματεία – Μέλη ΚΟΕ
----------------------------Κύριε Πρόεδρε,
Σας γνωρίζουμε τα Όρια για την συμμετοχή στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη
23-30 Ιουλίου 2017 .
ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ,
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 23-30/7/2017
ΑΓΩΝΙΣΜΑ
50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ
100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ
200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ
400μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ
800μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ
1500μ.ΕΛΕΥΘΕΡΟ
50μ. ΥΠΤΙΟ
100μ. ΥΠΤΙΟ
200μ. ΥΠΤΙΟ
50μ.ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
100μ.ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
200μ.ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ
100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ
200μ. ΠΡΟΣΘΙΟ
200μ. Μ.ΑΤΟΜΙΚΗ
400μ.Μ.ΑΤΤΟΜΙΚΗ
4Χ100μ.ΕΛΕΥΘΕΡΟ
4Χ200μ.ΕΛΕΥΘΕΡΟ
4Χ100μ.Μ.ΟΜΑΔΙΚΗ

ΑΝΔΡΩΝ
0.22.47
0.48.93
1.47.73
3.48.15
7.54.31
15.12.79
0.25.29
0.54.06
1.58.55
0.23.67
0.52.29
1.57.28
0.27.51
1.00.35
2.11.11
2.00.22
4.17.90
3.16.83
7.16.67
3.37.86

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
0.25.18
0.54.90
1.58.68
4.10.57
8.38.56
16.32.04
0.28.52
1.00.61
2.11.53
0.26.49
0.58.48
2.09.77
0.31.22
1.07.58
2.25.91
2.13.41
4.43.06
3.42.11
8.06.51
4.03.24

Σημείωση
Οι ανωτέρω αναφερόμενες επιδόσεις για τα Ατομικά
αγωνίσματα, έχουν προσδιορισθεί από την FINA και είναι το Α όριο,
το οποίο επιτρέπει τη συμμετοχή 2 κολυμβητών-τριών. Στα Ομαδικά
αγωνίσματα τα όρια προσδιορίζονται από τις επιδόσεις που
πραγματοποιήθηκαν στους προκριματικούς 14η θέση, στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Καζάν 2015

-

2

-

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.
Στην διοργάνωση κάθε χώρα μπορεί να συμμετέχει και με 2 κολυμβητές-τριες ανά
αγώνισμα υπό την προϋπόθεση ότι και οι 2 κολυμβητές-τριες κατέχουν το Α όριο της FINA.
Κάθε χώρα μπορεί να συμμετέχει με 1 κολυμβητή – τρια ανά αγώνισμα με την προϋπόθεση ότι
κατέχει τουλάχιστον Β όριο της FINA.
2.
Εάν επιτύχουν την συμμετοχή ή το όριο περισσότεροι από 2 κολυμβητές-τριες κατά
αγώνισμα, τότε συμμετέχουν οι καλύτεροι χρόνοι.
3.
Η επίτευξη των ορίων και των επιδόσεων που θα πλησιάζουν τα όρια για ατομικά και
ομαδικά αγωνίσματα θα γίνει αποκλειστικά και μόνο στις πιο κάτω διοργανώσεις από
16/5/2016 έως 14/5/2017:
-

Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Ανδρ.-Γυν. & Εφ.-Νεαν. Του 2016
Εθνικό Πρωτάθλημα Ανδρ.- Γυν.
Άλιμος
10-12/6/16
Ολυμπιακοί Αγώνες
Ρίο
6-13/8/16
Αλεξάνδρεια
Θες/νίκη
2-4/12/16
Πανελλήνιοι Χειμερινοί Αγ. Ανδρ.-Γυν.
Αθήνα
3-5/3/17
Ημερίδα Επίλεκτων
Αθήνα
25-26/3/17
Νιόβεια
Θες/νίκη
8-9/4/17
Διεθνής Συνάντηση «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»
Αθήνα
12-14/5/17
Λοιπές Διεθνείς Συναντήσεις που περιλαμβάνονται στις διοργανώσεις που η FINA
αποδέχεται για την επίτευξη των ορίων έως τις 14/5/2017.

4.

Οι Κολυμβητές – τριες που πέτυχαν τα όρια στην αγωνιστική περίοδο έως τον Αύγουστο
του 2016 θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, θα πρέπει όμως να
επιβεβαιώσουν τη φυσικής τους κατάσταση αντίστοιχη του επιπέδου των ορίων, στην
τρέχουσα αγωνιστική περίοδο του 2017.

5.

Κολυμβητές τριες που θα κατακτήσουν μετάλλιο σε ατομικό αγώνισμα στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων 2016, καθώς και κολυμβητές τριες που θα συμμετέχουν
στον τελικό ατομικού ή ομαδικού αγωνίσματος των Ολυμπιακών Αγώνων Ρίο 2016,
επιλέγονται να συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βουδαπέστη 2017 για τα
συγκεκριμένα αγωνίσματα και μόνο. Οι κολυμβητές αυτοί για να συμμετέχουν θα πρέπει
να κατέχουν τα αντίστοιχα όρια της FINA για μία ή δύο συμμετοχές. Εάν στις ανωτέρω
περιπτώσεις των ατομικών αγωνισμάτων, υπάρχουν περισσότεροι από 2 κολυμβητέςτριες που επιτυγχάνουν τα όρια ή την διάκριση, τότε θα συμμετάσχουν οι κολυμβητές με
τις καλύτερες επιδόσεις εντός των προθεσμιών. Στην περίπτωση που ο κολυμβητής-τρια
έχει επιτύχει την διάκριση χωρίς την επίτευξη ορίου Α και για το ίδιο αγώνισμα υπάρχει
κολυμβητής-τρια με Α όριο τότε ο κολυμβητής-τρια με την διάκριση δεν μπορεί να
συμμετέχει. Όσον αφορά τα Ομαδικά αγωνίσματα η σύνθεση της ομάδας θα προκύψει
από τους κολυμβητές-τριες που θα έχουν επιτύχει τις καλύτερες επιδόσεις εντός των
προθεσμιών.
Για τα Ομαδικά αγωνίσματα οι κολυμβητές θα πρέπει προστιθέμενα να πετύχουν τα
αντίστοιχα όρια που έχουν τεθεί και συμμετέχουν οι κολυμβητές που έχουν επιτύχει τις
4 καλύτερες επιδόσεις εντός των προθεσμιών. Είναι στην κρίση της Τεχνικής Επιτροπής
της ΚΟΕ κατά τη συγκρότηση του Ομαδικού αγωνίσματος να υπολογίζει εξαιρετικές
επιδόσεις ενδιάμεσων αποστάσεων που έχουν επιτευχθεί στο Ομαδικό αγώνισμα σε
αγώνες των Εθνικών μας Ομάδων και έχουν επίσημα καταγραφεί στα αποτελέσματα του
αγωνίσματος.
Από την σύνθεση του Ομαδικού αγωνίσματος θα πρέπει 2 κολυμβητές-τριες να έχουν
επιτύχει την πρόκρισή τους και το δικαίωμα να αγωνιστούν σε ατομικό αγώνισμα.
Μπορεί για οικονομικούς ή και αγωνιστικούς λόγους η Τεχνική Επιτροπή της ΚΟΕ να
καλύπτει την τετράδα του Ομαδικού αγωνίσματος από κολυμβητές τριες που
συμμετέχουν ήδη στη διοργάνωση.

6.

7.

3

-

Στους αγώνες προβλέπεται ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων 12 κολυμβητές-τριες.
Εάν ο πιο πάνω αριθμός δεν καλυφθεί από κολυμβητές-τριες που θα έχουν επιτύχει τις
διακρίσεις ή τα όρια, τότε αυτός θα συμπληρωθεί με κολυμβητές-τριες οι οποίοι θα
επιτύχουν επιδόσεις που θα βρίσκονται ποσοστιαία % πιο κοντά στα πιο πάνω
αναφερόμενα όρια. Οι επιδόσεις που θα υπολογισθούν για την ποσοστιαία % προσέγγιση
προς τα όρια για ατομικά και ομαδικά αγωνίσματα θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί
αποκλειστικά και μόνο στις ανωτέρω διοργανώσεις και από 16/5/2016 έως 14/5/2017 :
Είναι στην κρίση του Δ.Σ. της ΚΟΕ να συμπληρώσει τον ελάχιστο αριθμό των 12
κολυμβητών –τριών, με κολυμβητές-τριες που δεν έχουν πετύχει τα όρια-διακρίσεις,
και με την ποσοστιαία % διαδικασία προς το όριο.

Για το Δ.Σ
Ο Γενικός Γραμματέας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ

