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 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 
 
Α. Αγωνίσματα 

• Ατομική Κατάδυση Αγοριών από βατήρα 1μ.       Κωδ. 091 

• Ατομική Κατάδυση Κοριτσιών από βατήρα 1μ.    Κωδ. 092 
 
Β. Δικαίωμα συμμετοχής 

• Δικαίωμα συμμετοχής από κάθε Γυμνάσιο έχουν  
091. Ατομική Κατάδυση Αγοριών από βατήρα 1μ.- μέχρι δύο (2) μαθητές από κάθε Σχολείο 
092. Ατομική Κατάδυση Κοριτσιών από βατήρα 1μ.- μέχρι δύο (2)  μαθήτριες από κάθε Σχολείο 

• Ο μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων συμμετοχών από όλα τα Γυμνάσια είναι 
   091. Ατομική Κατάδυση Αγοριών = 8 
   092. Ατομική Κατάδυση Κοριτσιών = 8 

• Για τη συμμετοχή των αθλητριών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πολύ καλή γνώση των    
τεχνικών της κολύμβησης και η προηγούμενη εμπειρία σε κολυμβητήριο 

 
Γ. Στολές αθλητών-εξοπλισμός 

• Μαγιό 

• Σκουφάκι (δίνεται από την Οργανωτική Επιτροπή) 

• Παντόφλες 

• Μπουρνούζι 
 

Δ. Κανονισμοί 

• Κάθε αθλητής ή αθλήτρια έχει 30 δευτερόλεπτα χρόνο για να πραγματοποιήσει μία 
κατάδυση. 

• Η είσοδος στο νερό στην πρώτη προσπάθεια θα γίνεται με τα πόδια 

• Η είσοδος στο νερό στη δεύτερη προσπάθεια θα γίνεται με τα χέρια 

• Οι μαθητές-τριες ολοκληρώνουν όλοι την πρώτη τους προσπάθεια και εν συνεχεία εκτελούν 
την δεύτερη 

• Σκοπός του αθλητή θα πρέπει να είναι η βύθιση στο νερό με όσο το δυνατόν λιγότερο 
τίναγμα νερού 

• Η βαθμολογία κάθε αθλητή υπολογίζεται από το μέσο όρο της βαθμολογίας των κριτών. 

• Θα βαθμολογείται και η δυσκολία τεχνικής της κατάδυσης. 
 
Ε. Τρόπος διεξαγωγής 

• Κάθε μαθητής/τρια θα κάνει δύο προσπάθειες (μία κατάδυση με πόδια και μία με χέρια) και 
προστίθεται η βαθμολογία από τις δύο καταδύσεις 

• Οι τρεις(3) πρώτοι-ες της βαθμολογίας κερδίζουν τα μετάλλια 

• Σε περίπτωση που κάποιοι-ες είναι ισόπαλοι κερδίζει αυτός-η που έχει πιάσει τον υψηλότερο 
βαθμό σε οποιαδήποτε κατάδυση από τις δύο. 

• Σε περίπτωση που είναι και πάλι ισόπαλοι, κερδίζουν όλοι αυτοί την ίδια θέση. 
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ΣΤ. Πρόγραμμα Αγώνων 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ,         Κάρυανη, πισίνα Τσαφ-τσουφ 
 
091. Ατομική Κατάδυση Αγοριών      
17:00 μ.μ     Τελικός 
19:30 μ.μ.  Απονομές 
 
 
092. Ατομική Κατάδυση Κοριτσιών    
17:30 μ.μ.  Τελικός 
18:00 μ.μ.  Απονομές 

 
 


