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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 2016 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
(Ο αριθμός που αναφέρεται στην κάθε διοργάνωση είναι ενδεικτικός και μπορεί να μεταβληθεί)

ΠΟΛΥΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΩΝ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ , 2-3/4/2016
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
: 6 αθλητές
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Αγόρια 1998-1999, Κορίτσια 1999-2000 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
: Κατά σειρά οι πιο κάτω: Οι επίλεκτοι αθλητές και όσοι εξασφάλισαν μέχρι την ημερομηνία
πρόκρισης 700 FINA points και πάνω με βάση την βαθμολογία του 2015 (κατά σειρά με βάση τη
ψηλότερη βαθμολογία FINA και μόνο ο πρώτος από κάθε αγώνισμα), νοουμένου ότι πληρούν τους
χρόνους πρόκρισης.
Το προεδρείο έχει το δικαίωμα να συμπληρώσει κατά την κρίση
του, τις ομάδες των σκυταλοδρομιών οι οποίες πληρούν τους
χρόνους πρόκρισης. Οι αθλητές που θα συμπληρώσουν τις
ομάδες των σκυταλοδρομιών, δεν είναι απαραίτητο να πληρούν
τα ατομικά όρια πρόκρισης.
Οι χρόνοι πρόκρισης. Αν το κριτήριο αυτό εξασφαλίσουν
περισσότεροι αθλητές, την ομάδα θα συμπληρώσουν οι αθλητές
τους οποίους η επίδοση από την οποία πήραν την πρόκριση, σε
σύγκριση με τα αποτελέσματα της τελευταίας διοργάνωσης, τους
εξασφαλίζει καλύτερη θέση.
Σε περίπτωση που ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι αθλητές,
τότε θα επιλέγεται ο αθλητής με τη ψηλότερη βαθμολογία FINA.
Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούν να προκριθούν πέραν του ενός
αθλητή από κάθε αγώνισμα (συμπεριλαμβανομένων και των
επίλεκτων αθλητών).
Σε περίπτωση που ένας ή κανένας αθλητής δεν εξασφαλίσει το
όριο πρόκρισης, τότε θα επιλεγούν ένας ή δύο αθλητές
αντίστοιχα, με βάση την ψηλότερη βαθμολογία FINA (θα
αξιολογηθεί ο πρώτος από κάθε αγώνισμα).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Αγόρια 2000-2001, Κορίτσια 2001-2002 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
: Κατά σειρά οι πιο κάτω: Οι επίλεκτοι αθλητές και όσοι εξασφάλισαν μέχρι την ημερομηνία
πρόκρισης 700 FINA points και άνω με βάση τη βαθμολογία του 2015 (κατά σειρά με βάση τη
ψηλότερη βαθμολογία FINA και μόνο ο πρώτος από κάθε αγώνισμα).
Το προεδρείο έχει το δικαίωμα να συμπληρώσει κατά την κρίση
του, τις ομάδες των σκυταλοδρομιών. Οι αθλητές που θα
συμπληρώσουν τις ομάδες των σκυταλοδρομιών, δεν είναι
απαραίτητο να πληρούν τα κριτήρια πρόκρισης.
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Οι πρώτοι αθλητές από κάθε αγώνισμα νοουμένου ότι η επίδοση
τους εξασφαλίζει 550 FINA points και άνω.
Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούν να προκριθούν πέραν του ενός
αθλητή από κάθε αγώνισμα (συμπεριλαμβανομένων και των
επίλεκτων αθλητών).
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΩΝ, ΤΟΥΡΚΙΑ ,23-24/4/2016
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
: 8 αθλητές
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Α:1998-1999, Κ:1999-2000 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ : Κατά σειρά οι
πιο κάτω: Οι επίλεκτοι αθλητές και όσοι εξασφάλισαν μέχρι την ημερομηνία πρόκρισης 700 FINA
points και πάνω με βάση την βαθμολογία του 2015 (κατά σειρά με βάση τη ψηλότερη βαθμολογία
FINA και μόνο δυο πρώτοι από κάθε αγώνισμα), νοουμένου ότι πληρούν τους χρόνους πρόκρισης.
Το προεδρείο έχει το δικαίωμα να συμπληρώσει κατά την κρίση
του, τις ομάδες των σκυταλοδρομιών οι οποίες πληρούν τους
χρόνους πρόκρισης. Οι αθλητές που θα συμπληρώσουν τις
ομάδες των σκυταλοδρομιών, δεν είναι απαραίτητο να πληρούν
τα ατομικά όρια πρόκρισης.
Οι χρόνοι πρόκρισης. Αν το κριτήριο αυτό εξασφαλίσουν
περισσότεροι αθλητές, την ομάδα θα συμπληρώσουν οι αθλητές
τους οποίους η επίδοση από την οποία πήραν την πρόκριση, σε
σύγκριση με τα αποτελέσματα της τελευταίας διοργάνωσης, τους
εξασφαλίζει καλύτερη θέση.
Σε περίπτωση που ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι αθλητές,
τότε θα επιλέγεται ο αθλητής με τη ψηλότερη βαθμολογία FINA.
Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούν να προκριθούν πέραν των δυο
αθλητών από κάθε αγώνισμα (συμπεριλαμβανομένων και των
επίλεκτων αθλητών).
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΜΗΤΙΓΚ, ΑΘΗΝΑ, 6-8/5/2016
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
: 6 αθλητές
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Αθλητές ανοικτής κατηγορίας ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
: Κατά
σειρά οι πιο κάτω: Οι επίλεκτοι αθλητές και όσοι εξασφάλισαν μέχρι την ημερομηνία πρόκρισης
700 FINA points και πάνω με βάση την βαθμολογία του 2015 (κατά σειρά με βάση τη ψηλότερη
βαθμολογία FINA και οι δύο πρώτοι από κάθε αγώνισμα).
Θα
αξιολογηθούν
οι
δύο
πρώτοι
αθλητές
(συμπεριλαμβανομένων και των επίλεκτων) από κάθε αγώνισμα
και την ομάδα θα συμπληρώσουν οι αθλητές με τη ψηλότερη
βαθμολογία FINA.
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ, ΛΟΝΔΙΝΟ, ΑΓΓΛΙΑ, 16-22/5/2016
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
: 2 αθλητές
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Αθλητές ανοικτής κατηγορίας ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ : Κατά σειρά οι
πιο κάτω: Οι επίλεκτοι αθλητές και όσοι εξασφάλισαν μέχρι την ημερομηνία πρόκρισης 700 FINA
points και πάνω με βάση την βαθμολογία του 2015 (κατά σειρά με βάση τη ψηλότερη βαθμολογία
FINA και οι δύο πρώτοι από κάθε αγώνισμα νοουμένου ότι εξασφαλίζουν 700 τουλάχιστον βαθμούς
FINA.
Θα
αξιολογηθούν
οι
δύο
πρώτοι
αθλητές
(συμπεριλαμβανομένων και των επίλεκτων αθλητών) από κάθε
αγώνισμα και την ομάδα θα συμπληρώσουν οι αθλητές με τη
ψηλότερη βαθμολογία FINA, νοουμένου ότι εξασφαλίζουν 700
τουλάχιστον βαθμούς FINA.
COMEN CUP, ΜΑΛΤΑ, 25-26/6/2016 ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΩΝ
: 4 αθλητές
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Αγόρια: 2000-2001, Κορίτσια: 2002-2003 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
:
Κατά σειρά οι πιο κάτω: Οι επίλεκτοι αθλητές και όσοι εξασφάλισαν μέχρι την ημερομηνία
πρόκρισης 700 FINA points και πάνω με βάση την βαθμολογία του 2015 (κατά σειρά με βάση τη
ψηλότερη βαθμολογία FINA και μόνο δυο πρώτοι από κάθε αγώνισμα), νοουμένου ότι πληρούν
τους χρόνους πρόκρισης.
Το προεδρείο έχει το δικαίωμα να συμπληρώσει κατά την κρίση
του, τις ομάδες των σκυταλοδρομιών οι οποίες πληρούν τους
χρόνους πρόκρισης. Οι αθλητές που θα συμπληρώσουν τις
ομάδες των σκυταλοδρομιών, δεν είναι απαραίτητο να πληρούν
τα ατομικά όρια πρόκρισης.
Οι χρόνοι πρόκρισης. Αν το κριτήριο αυτό εξασφαλίσουν
περισσότεροι αθλητές, την ομάδα θα συμπληρώσουν οι αθλητές
τους οποίους η επίδοση από την οποία πήραν την πρόκριση, σε
σύγκριση με τα αποτελέσματα της τελευταίας διοργάνωσης, τους
εξασφαλίζει καλύτερη θέση.
Σε περίπτωση που ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι αθλητές,
τότε θα επιλέγεται ο αθλητής με τη ψηλότερη βαθμολογία FINA.
Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούν να προκριθούν πέραν των δύο
αθλητών από κάθε αγώνισμα (συμπεριλαμβανομένων και των
επίλεκτων αθλητών).
Σε περίπτωση που ένας ή κανένας αθλητής δεν εξασφαλίσει το
όριο πρόκρισης, τότε θα επιλεγούν ένας ή δύο αθλητές
αντίστοιχα, με βάση την ψηλότερη βαθμολογία FINA (θα
αξιολογηθούν οι δύο πρώτοι από κάθε αγώνισμα).
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΩΝ, HODMEZOVASARHELY, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, 6-10/7/2016
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
: 2 αθλητές

20/10/2015

Σελ. 3

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2016

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Αγόρια: 1998-2001, Κορίτσια: 1999-2002 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
: Κατά σειρά οι πιο κάτω:
Οι επίλεκτοι αθλητές και όσοι εξασφάλισαν μέχρι την ημερομηνία
πρόκρισης 700 FINA points και πάνω με βάση την βαθμολογία του 2015 (κατά σειρά με βάση τη
ψηλότερη βαθμολογία FINA και μόνο οι δύο πρώτοι από κάθε αγώνισμα), νοουμένου ότι πληρούν
τους χρόνους πρόκρισης.
Οι χρόνοι πρόκρισης. Αν το κριτήριο αυτό εξασφαλίσουν
περισσότεροι αθλητές, την ομάδα θα συμπληρώσουν οι αθλητές
τους οποίους η επίδοση από την οποία πήραν την πρόκριση, σε
σύγκριση με τα αποτελέσματα της τελευταίας διοργάνωσης, τους
εξασφαλίζει καλύτερη θέση.
Σε περίπτωση που ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι αθλητές,
τότε θα επιλέγεται ο αθλητής με τη ψηλότερη βαθμολογία FINA.
Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούν να προκριθούν πέραν των δύο
αθλητών από κάθε αγώνισμα (συμπεριλαμβανομένων και των
επίλεκτων αθλητών).
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Αθλητές ανοικτής κατηγορίας ΤΡΟΠΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
: Κατά σειρά οι πιο κάτω:
- Οι χρόνοι πρόκρισης Α’ και Β’ (Περίοδος πρόκρισης
1/3/201512/6/2016). Οι δυο πρώτοι αθλητές από κάθε αγώνισμα
οι οποίοι θα εξασφαλίσουν το Α΄ όριο πρόκρισης αυτόματα
προκρίνονται για τους αγώνες. Όσοι αθλητές εξασφαλίσουν το Β’
όριο πρόκρισης τότε εναπόκειται στην FINA να επιλέξει τους
αθλητές που θα συμπεριληφθούν στην αποστολή αναλόγως
αγωνίσματος και επίδοσης.
- Οι χρόνοι πρόκρισης μπορούν να εξασφαλιστούν μόνο σε αγώνες
οι οποίοι έχουν εγκριθεί από τη FINA.
- Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούν να προκριθούν πέραν των δυο
αθλητών από κάθε αγώνισμα εκτός της περίπτωσης εξασφάλισης
Α’ ορίου πρόκρισης.
- Σε περίπτωση που τα πιο πάνω κριτήρια εξασφαλίσουν λιγότεροι
των δυο αθλητών, τότε η αποστολή θα συμπληρωθεί από άτομα
διαφορετικού φύλου με τη ψηλότερη βαθμολογία FINA (με βάση
τους χρόνους του 2016). Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FINA,
μόνο ένα άτομο μπορεί να λάβει μέρος σε κάθε αγώνισμα, εκτός
των περιπτώσεων που δυο αθλητές εξασφαλίσουν το όριο Α’. Οι
αθλητές που προκρίνονται χωρίς όρια πρόκρισης θα πρέπει να
είχαν κολυμπήσει στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του ΚΑΖΑΝ το
2015.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 25Μ., WINDSOR, ΚΑΝΑΔΑΣ, 6-11/12/2016
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
: 3 αθλητές
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Αθλητές ανοικτής κατηγορίας ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ : Κατά σειρά οι
πιο κάτω: Οι επίλεκτοι αθλητές που θα προκύψουν μετά την 1/1/2016 και όσοι εξασφάλισαν μέχρι
την ημερομηνία πρόκρισης 700 FINA points και πάνω με βάση την βαθμολογία του 2015 (κατά σειρά
με βάση τη ψηλότερη βαθμολογία FINA και οι δύο πρώτοι από κάθε αγώνισμα), νοουμένου ότι
εξασφαλίζουν 700 τουλάχιστον βαθμούς FINA. Θα αξιολογηθούν οι δύο πρώτοι αθλητές
(συμπεριλαμβανομένων και των επίλεκτων αθλητών) από κάθε αγώνισμα και την ομάδα θα
συμπληρώσουν οι αθλητές με τη ψηλότερη βαθμολογία FINA, νοουμένου ότι εξασφαλίζουν 700
τουλάχιστον βαθμούς FINA.
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