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ΚΟΛΤΜΒΗΗ
Οι επίςθμοι κανονιςμοί των Special Olympics για το άκλθμα τθσ Κολφμβθςθσ κα πρζπει να
τθροφνται ςε όλουσ τουσ αγϊνεσ των Special Olympics. Σα Special Olympics, όπωσ κάκε
διεκνζσ ακλθτικό πρόγραμμα, ζχουν καταρτίςει κανονιςμοφσ βαςιηόμενουσ ςε αυτοφσ τθσ
Παγκόςμιασ Ομοςπονδίασ Κολφμβθςθσ (FINA), που βρίςκονται και ςτθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ www.fina.org. Ιςχφουν οι κανονιςμοί τθσ Παγκόςμιασ Ομοςπονδίασ ι τθσ Εκνικισ
Ομοςπονδίασ, εκτόσ των περιπτϊςεων που ζρχονται ςε αντίκεςθ με τουσ Επίςθμουσ
Κανονιςμοφσ των Special Olympics για το άκλθμα τθσ κολφμβθςθσ ι με το Άρκρο 1. ε
αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, κα πρζπει να εφαρμόηονται οι Επίςθμοι Κανονιςμοί των Special
Olympics για το άκλθμα τθσ κολφμβθςθσ.
Ακλθτζσ με φνδρομο Down ςτουσ οποίουσ ζχει διαγνωςτεί Ατλαντοαξονικι Αςτάκεια δεν
επιτρζπεται να ςυμμετζχουν ςτα αγωνίςματα τθσ Πεταλοφδασ, τθσ Μεικτισ Ατομικισ και να
κάνουν εκκίνθςθ (που περιζχει ριηικι κάμψθ τθσ κεφαλισ).
θμείωςθ: Όπου χρθςιμοποιείται οποιοςδιποτε όροσ αναφοράσ ςε πρόςωπο ςτο αρςενικό γζνοσ
(π.χ. με τθ λζξθ ακλθτισ), αναφζρεται ςε πρόςωπα και των δφο φφλων, εκτόσ αν υπάρχει ειδικι
πρόνοια για το αντίκετο.

ΕΝΟΣΗΣΑ Α – Επίςθμα Αγωνίςματα
Η ακόλουκθ λίςτα περιλαμβάνει όλα τα επίςθμα αγωνίςματα που είναι διακζςιμα ςτα
Special Olympics.
Σo εφροσ των αγωνιςμάτων ζχει ςκοπό να δϊςει τθν ευκαιρία ςε ακλθτζσ όλων των
δυνατοτιτων να αγωνιςτοφν. Σα Προγράμματα μπορεί να προςδιορίςουν τα
προςφερόμενα αγωνίςματα και, αν κρίνεται αναγκαίο, τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ
διαχείριςθ αυτϊν των αγωνιςμάτων. Οι προπονθτζσ είναι υπεφκυνοι να προπονιςουν και
να διαλζξουν τα κατάλλθλα αγωνίςματα ςφμφωνα με τισ δυνατότθτεσ και τα ενδιαφζροντα
των ακλθτϊν τουσ.

ΑΣΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ
1. 15 μ. Βάδιςμα
2. 15 μ. Επίπλευςθ
3. 25 μ. Επίπλευςθ
4. 10 μ. Τποβοθκοφμενθ Κολφμβθςθ
5. 15 μ. Μθ υποβοθκοφμενθ Κολφμβθςθ
6. 25 μ. Ελεφκερο
7. 50 μ. Ελεφκερο
8. 100 μ. Ελεφκερο
9. 200 μ. Ελεφκερο
10. 400 μ. Ελεφκερο
11. 800 μ. Ελεφκερο
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12. 15.00 μ. Ελεφκερο
13. 25 μ. Υπτιο
14. 50 μ. Υπτιο
15. 100 μ. Υπτιο
16. 200 μ. Υπτιο
17. 25 μ. Πρόςκιο
18 .50 μ. Πρόςκιο
19. 100 μ. Πρόςκιο
20. 200 μ. Πρόςκιο
21. 25 μ. Πεταλοφδα
22. 50 μ. Πεταλοφδα
23. 100 μ. Πεταλοφδα
24. 200 μ. Πεταλοφδα
25. 100 μ. Μεικτι Ατομικι
26. 200 μ. Μεικτι Ατομικι
27. 400 μ. Μεικτι Ατομικι

ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ
28. 4 x 25 μ. Ελεφκερο
29. 4 x 50 μ. Ελεφκερο
30. 4 x 100 μ. Ελεφκερο
31. 4 x 200 μ. Ελεφκερο
32. 4 x 25 μ. Μεικτι Ομαδικι
33. 4 x 50 μ. Μεικτι Ομαδικι
34. 4 x 100 μ. Μεικτι Ομαδικι
35. 4 x 25 μ. Ελεφκερο Unified Sports®
36. 4 x 50 μ. Ελεφκερο Unified Sports®
37. 4 x 100 μ. Ελεφκερο Unified Sports®
38. 4 x 200 μ. Ελεφκερο Unified Sports®
39. 4 x 25 μ. Μεικτι Ομαδικι Unified Sports®
40. 4 x 50 μ. Μεικτι Ομαδικι Unified Sports®
41. 4 x 100 μ. Μεικτι Ομαδικι Unified Sports®
θμείωςθ: Σα Unified Ακλιματα (Αγϊνεσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ) των Special Olympics είναι ζνα
πρόγραμμα που ςυνδυάηει ακλθτζσ των Special Olympics και ακλθτζσ χωρίσ διανοθτικι αναπθρία
(Partners) ςε ομαδικά ακλιματα για προπονιςεισ και αγϊνεσ. Ο ςυνδυαςμόσ τθσ θλικίασ και του
επίπεδου ικανότθτασ των ακλθτϊν και των Partners (ςυνοδοί ακλθτζσ) κακορίηονται ανάλογα με το
κάκε άκλθμα. Οι Partners των Unified Ακλθμάτων των Special Olympics είναι άτομα χωρίσ
διανοθτικι αναπθρία.

ΕΝΟΣΗΣΑ Β – Γενικοί Κανόνεσ
Οι τεχνικοί κανονιςμοί των αγϊνων αναφζρονται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Παγκόςμιασ
Ομοςπονδίασ Κολφμβθςθσ (FINA) (www.fina.org ). Σα Προγράμματα των Special Olympics
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πρζπει να χρθςιμοποιοφν τουσ κανονιςμοφσ τθσ Παγκόςμιασ Ομοςπονδίασ. Εξαιρζςεισ
αυτϊν των κανονιςμϊν αναφζρονται παρακάτω.

1. Για όλα τα αγωνίςματα
α. O Αλυτάρχθσ των αγϊνων, ςε ςυνεργαςία με τον Τπεφκυνο των αγϊνων, ζχουν τθ
δικαιοδοςία να προςαρμόηουν τουσ κανονιςμοφσ ανά περίπτωςθ, για τθ διαςφάλιςθ
τθσ ακεραιότθτασ και αςφάλειασ των ακλθτϊν. Ο Αλυτάρχθσ μπορεί να παρεμβαίνει
ςε οποιαδιποτε φάςθ των αγϊνων για να διαςφαλίηει τθν εφαρμογι των
κανονιςμϊν, και κα εκδικάηει όλεσ τισ ενςτάςεισ κατά τθ διάρκεια των αγϊνων.
β. Ο Αλυτάρχθσ κα πρζπει να ζχει τθ διακριτικι ευχζρεια να επιτρζπει ςυγκεκριμζνεσ
τροποποιιςεισ / ερμθνείεσ των τεχνικϊν κανονιςμϊν.
γ. Ο Κριτισ Ορκισ κολφμβθςθσ κα αςχολείται με τθν κίνθςθ που εκτελεί το/τα άκρο/α,
και κα βεβαιϊνεται ότι τθροφνται oι κανονιςμοί που ςχετίηονται με τo είδοσ
κολφμβθςθσ που προβλζπεται για τo αγϊνιςμα.
δ. Ο Αλυτάρχθσ κα ζχει απόλυτο ζλεγχο και δικαιοδοςία ςε όλουσ τουσ κριτζσ, κα εγκρίνει
τθv εργαςία πoυ τουσ ζχει ανατεκεί και κα τουσ δίνει οδθγίεσ για όλα τα ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά ι τουσ κανονιςμοφσ πoυ αφoρoφv ςτουσ αγϊνεσ των Special Olympics.
Αυτόσ κα επιβάλλει όλουσ τουσ επίςθμουσ κανονιςμοφσ των Special Olympics και τθσ
FINA και κα απoφαςίηει για όλα τα κζματα πoυ ςχετίηονται με τθ διεξαγωγι τθσ
διοργάνωςθσ, τoυ αγωνίςματοσ ι τωv αγϊνων, θ τελικι διευκζτθςθ τωv οποίων δεv
καλφπτεται με άλλο τρόπο από τουσ κανονιςμοφσ.
ε. Κατά τθ διάρκεια τωv αγωνιςμάτων Ελεφκερου ι ςτθ διάρκεια τoυ Ελεφκερου τμιματοσ
ςτα αγωνίςματα τθσ Μεικτισ Ατομικισ και Μεικτισ Ομαδικισ κολφμβθςθσ, αv o
κολυμβθτισ ςτθριχκεί ςτον πυκμζνα τθσ πιςίνασ δεv κα ακυρϊνεται. Ωςτόςο, δεv
επιτρζπεται ςε καμία περίπτωςθ vα βαδίςει.
ςτ. Κατά τθ διάρκεια των αγωνιςμάτων επίπλευςθσ, υποβοθκοφμενθσ κολφμβθςθσ και
των 15 μ. μθ υποβοθκοφμενθσ κολφμβθςθσ, ο κολυμβθτισ μπορεί να ςτθριχκεί ςτον
πυκμζνα τθσ πιςίνασ για να ξεκουραςτεί. Ο ακλθτισ κα ακυρϊνεται ςε περίπτωςθ
που βαδίςει ςτον πυκμζνα ι που πάρει ϊκθςθ από αυτόν. Αυτόσ ο κανονιςμόσ δεν
ιςχφει για το άκλθμα των 15 μ. βάδιςμα.
η. Τποβοθκοφμενθ εκκίνθςθ επιτρζπεται μόνο ςτθν περίπτωςθ ακλθτι με προβλιματα
ακοισ ι όραςθσ.
θ. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ οποιαςδιποτε ςυςκευισ, οργάνου ι μζςου προςαρμοςμζνου
με οποιονδιποτε τρόπο που κα βοθκοφςε τον κολυμβθτι να βρει ρυκμό, να βελτιϊςει
τθν άνωςθ ι τθν αντοχι του (εκτόσ των αγωνιςμάτων επίπλευςθσ). Οι ακλθτζσ μποροφν
να χρθςιμοποιοφν γυαλιά κολφμβθςθσ.
κ. Τποβοθκοφμενθ ζξοδοσ από το νερό επιτρζπεται μόνο εάν το ηθτιςει ο ακλθτισ.

2. Εξοπλιςμόσ
α. Σο ςφςτθμα εκκίνθςθσ περιλαμβάνει τα ακόλουκα: ςφφριγμα ι θλεκτρονικι κόρνα.
Ακλθτζσ με προβλιματα ακοισ μποροφν να λαμβάνουν ςιμα εκκίνθςθσ με τθν κίνθςθ
του χεριοφ του Αφζτθ ι κάποιου κριτι. Επιτρζπεται φωτεινό ςιμα εκκίνθςθσ
ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ Παγκόςμιασ Ομοςπονδίασ.
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β. υνιςτάται θ ςιμανςθ των διαδρομϊν ςτον πυκμζνα τθσ πιςίνασ ςφμφωνα με τουσ
κανονιςμοφσ τθσ Παγκόςμιασ Ομοςπονδίασ.
γ. φςτθμα χρονομζτρθςθσ: Χειροκίνθτθ χρονομζτρθςθ, θλεκτρονικι χρονομζτρθςθ,
πλάκεσ άφιξθσ. Απαιτείται τουλάχιςτον ζνα χρονόμετρο ανά διαδρομι.
δ. θμαιάκια κα πρζπει να είναι τοποκετθμζνα ςε απόςταςθ 5 μζτρων από το τζρμα τθσ
πιςίνασ, για να κακορίηουν τθν απόςταςθ για τον τερματιςμό, ειδικά για τα
αγωνίςματα του Τπτίου. Σα ςθμαιάκια δεν πρζπει να αφαιροφνται κατά τθ διάρκεια
των αγϊνων ι κατά τθ διάρκεια τθσ προκζρμανςθσ.
ε. Για τα αγωνίςματα επίπλευςθσ κάκε ακλθτισ πρζπει να φζρει το δικό του μζςο
επίπλευςθσ. Σο μζςο αυτό κα πρζπει να αναδιπλϊνεται γφρω από το ςϊμα του
ακλθτι, με τζτοιο τρόπο ϊςτε ο ακλθτισ να μθν μπορεί να ςτθριχτεί ςε αυτό, αλλά να
είναι ικανό να τον βοθκιςει να κρατιςει το πρόςωπό του εκτόσ νεροφ (δεν
επιτρζπεται θ χριςθ μζςων επίπλευςθσ όπωσ ςανίδεσ, ςωςίβια προςαρτθμζνα ςτουσ
ϊμουσ ακλθτι κ.λπ.).
ςτ. Για τα αγωνίςματα των 400 μ. και άνω κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται πινακίδεσ
ζνδειξθσ ςτροφϊν.

3. Ομαδικά Αγωνίςματα
α. Θα υπάρχουν τζςςερισ κολυμβθτζσ ςε κάκε ομαδικό αγϊνιςμα.
β. Κάκε κολυμβθτισ μζλοσ ομαδικοφ αγωνίςματοσ μπορεί vα αγωνιςτεί μόνο μία φορά
ςτo αγϊνιςμα αυτό.
γ. Η ςκυταλοδρομία που περιλαμβάνει άντρεσ και γυναίκεσ, δθλϊνεται ωσ
ςκυταλοδρομία ανδρϊν.
δ. Οποιοςδιποτε κολυμβθτισ που ζχει τελειϊςει τo αγϊνιςμά τoυ ι τθv απόςταςθ πoυ
ζχει οριςκεί vα κολυμπιςει ςε ομαδικό αγϊνιςμα, κα πρζπει vα απομακρφνεται απo
τθν πιςίνα όςο το δυνατόν γρθγορότερα. Ακλθτζσ οι οποίοι δεν μποροφν να
απομακρυνκοφν από τθν πιςίνα αμζςωσ, μποροφν να παραμζνουν ςτθ διαδρομι τουσ
χωρίσ να παρεμποδίηουν τουσ άλλουσ αγωνιηόμενουσ ι το ςφςτθμα χρονομζτρθςθσ. Ο
ακλθτισ που παραμζνει ςτθν πιςίνα, κα πρζπει να απομακρφνεται ελαφρϊσ από τον
τερματιςμό, κοντά ςτθ διαδρομι, χωρίσ vα παρεμποδίηει οποιονδιποτε άλλον
αγωνιηόμενο πoυ ακόμα δεv ζχει τελειϊςει το αγϊνιςμά τoυ. Παρεμπόδιςθ
αγωνιηόμενου ςε άλλθ διαδρομι οδθγεί ςτθν ακφρωςθ τθσ ομάδασ του ακλθτι που
διαπράττει το ςφάλμα.

4. Αγωνίςματα Επίπλευςθσ & Βαδίςματοσ
α. Απαραίτθτεσ Προχποκζςεισ
1. Θα πρζπει να υπάρχει τουλάχιςτον ζνασ παρατθρθτισ για κάκε δφο ακλθτζσ που
αγωνίηονται.
2. Η γραμμι εκκίνθςθσ κα πρζπει να τοποκετείται ςτθν κατάλλθλθ απόςταςθ από τον
τερματιςμό.
3. Ο πυκμζνασ τθσ πιςίνασ δεν κα πρζπει να ξεπερνά το 1 μζτρο (3,5 πόδια) βάκοσ για
τα αγωνίςματα βαδίςματοσ.
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4. Κρίνεται αναγκαίο να χρθςιμοποιοφνται πιςτοποιθμζνοι κριτζσ ςε όλα τα
αγωνίςματα (ςυμπεριλαμβανομζνου του Αλυτάρχθ, των χρονομετρϊν και των
κριτϊν).
β. Κανονιςμοί
1. Για τα αγωνίςματα βαδίςματοσ, οι ακλθτζσ κα πρζπει να ζχουν τουλάχιςτον το ζνα
πόδι τουσ ςτον πυκμζνα τθσ πιςίνασ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του αγωνίςματοσ.
2. ωςίβια επίπλευςθσ επιτρζπονται μόνο ςτα αγωνίςματα επίπλευςθσ.

5. Μθ υποβοθκοφμενα αγωνίςματα
α. Οι ακλθτζσ πρζπει να κολυμπιςουν όλθ τθν απόςταςθ χωρίσ βοικεια.
β. Ο Τπεφκυνοσ των Αγϊνων μπορεί να επιτρζψει ςτουσ προπονθτζσ να ενκαρρφνουν
τουσ ακλθτζσ τουσ ι να παρζχουν οδθγίεσ περιμετρικά τθσ πιςίνασ κατά τθ διάρκεια
αυτϊν των αγωνιςμάτων.

6. Τποβοθκοφμενα αγωνίςματα
α. Κάκε ακλθτισ δικαιοφται να ζχει τον προπονθτι του ι κάποιον βοθκό μαηί του μζςα
ςτο νερό. Ο βοθκόσ μπορεί να ακουμπιςει, να οδθγιςει ι να κατευκφνει τον ακλθτι.
Δεν επιτρζπεται όμωσ να βοθκά ςτθν προωκθτικι κίνθςθ του ακλθτι. Ο ακλθτισ
μπορεί να χρθςιμοποιιςει ςωςίβιο (για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, βλ. Ενότθτα Β, 2
εξοπλιςμόσ). Ο βοθκόσ μπορεί να βρίςκεται μζςα ςτθν πιςίνα ι δίπλα από αυτιν.

7. Αγωνίςματα Κοινωνικισ Ζνταξθσ (Unified Sports) κυταλοδρομίασ
1) Κάκε αγϊνιςμα ςκυταλοδρομίασ Unified (Αγϊνεσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ με
ςυμμετζχοντεσ ακλθτζσ με και χωρίσ διανοθτικι αναπθρία): κα πρζπει να αποτελείται
από δφο ακλθτζσ και δφο ςυνoδοφσ ακλθτζσ (partners).
2) Οι ακλθτζσ που ςυμμετζχουν ςτθ ςκυταλοδρομία Unified μποροφν να αγωνιςτοφν με
οποιαδιποτε ςειρά.

ΕΝΟΣΗΣΑ Γ – Προςωπικό
1. Επιτροπι Διεξαγωγισ Αγϊνα
α. Τπεφκυνοσ Ακλιματοσ
β. Αλυτάρχθσ
γ. Κριτζσ
δ. Ζφοροσ Χρονομετρϊν
ε. Χρονομζτρεσ
ςτ. Αλυτάρχθσ
η. Ναυαγοςϊςτθσ
Τποςθμείωςθ: ε κάποιεσ διοργανϊςεισ μπορεί να προςτεκοφν ο Σεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ
ι άλλοι κριτζσ.

7

Επίςθμοι Κανονιςμοί Κολφμβθςθσ SPECIAL OLYMPICS 2011

2. Απαραίτθτα προςόντα Ναυαγοςωςτϊν
α. Πρόςφατθ πιςτοποίθςθ Ναυαγοςϊςτθ
β. Πρόςφατθ πιςτοποίθςθ ΚΑΡΠΑ (Καρδιοαναπνευςτικι Αναηωογόνθςθ)
γ. Πρόςφατθ πιςτοποίθςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν (ι αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ)
Οι ναυαγοςϊςτεσ πρζπει να πλθροφν τα κριτιρια των τοπικϊν ι των εκνικϊν
προγραμμάτων. Ο ναυαγοςϊςτθσ δεν κα πρζπει να απαςχολείται με καμία άλλθ
δραςτθριότθτα κατά τθ διάρκεια των κακθκόντων του.

3. Απαραίτθτα Προςόντα Προπονθτι
α. υνιςτάται θ πιςτοποίθςθ του προπονθτι από τα Special Olympics.
β. Ο προπονθτισ κα πρζπει να είναι κάτοχοσ πιςτοποίθςθσ ΚΑΡΠΑ (Καρδιοαναπνευςτικι
Αναηωογόνθςθ) και πρϊτων βοθκειϊν.
γ. Προτείνεται ο προπονθτισ να ζχει τουλάχιςτον κάποιου βακμοφ πιςτοποίθςθ ςτθν
παροχι πρϊτων βοθκειϊν.
δ. Ο προπονθτισ μπορεί να εκτελεί χρζθ ναυαγοςϊςτθ, αρκεί να πλθροί τα παραπάνω
προςόντα.

4. Τποχρεϊςεισ Προπονθτϊν / Διοργανωτϊν
Ο διοργανωτισ ι ο προπονθτισ ζχει τθν ευκφνθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια των αγϊνων των
Special Olympics.
α. Παρζχει εκπαίδευςθ ςε όλο το προςωπικό του κολυμβθτθρίου πριν τθν ζναρξθ των
αγωνιςμάτων των Special Olympics.
β. υντονίηει τθν εγκατάςταςθ πριν τθν άφιξθ των ομάδων.
γ. Εξαςφαλίηει το απαραίτθτο διοικθτικό προςωπικό.
δ. Προετοιμάηει ι εφαρμόηει το ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ, όπωσ περιγράφεται ςτθν
Ενότθτα Δ (κζματα αςφάλειασ) που ακολουκεί.
ε. Επιβλζπει τθν εγκατάςταςθ για να εξαςφαλίςει ότι κακεμία από τθσ παρακάτω
περιοχζσ καλφπτουν τα ελάχιςτα πρότυπα για κάκε αγωνιςτικι περίοδο:
1) Εξοπλιςμόσ αςφάλειασ
2) Ροζσ
3) Τγειονομικζσ ςυνκικεσ νεροφ
4) Αςφαλείσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ
5) τθν περίπτωςθ που για τουσ αγϊνεσ των Special Olympics χρθςιμοποιείται λίμνθ ι
κάλαςςα, ο Διοργανωτισ κα πρζπει να λαμβάνει πρόςκετα μζτρα για να τθρθκοφν
οι πρακτικζσ αςφάλειασ.
θμείωςθ: Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων ακλθτϊν, προπονθτϊν,
εκελοντϊν που ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ που περιλαμβάνουν βάρκεσ, είτε
ςτθν πιςίνα είτε ςτθ κάλαςςα, είναι υποχρεωμζνοι να φοροφν πιςτοποιθμζνο μζςο
ατομικισ επίπλευςθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του αγωνίςματοσ.
ςτ. Εξαςφαλίηει ότι οι ναυαγοςϊςτεσ γνωρίηουν εάν κάποιοσ ακλθτισ των Special
Olympics ζχει παρουςιάςει ςτο παρελκόν κρίςθ επιλθψίασ.
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η. Ιατρικοί περιοριςμοί ιςχφουν για κάποιουσ ακλθτζσ (για παράδειγμα ακλθτζσ με
ςφνδρομο Down που ζχουν διαγνωςτεί με Ατλαντοαξονικι Αςτάκεια, δεν πρζπει να
αγωνίηονται ςε αγωνίςματα πεταλοφδασ, μεικτισ ατομικισ και να κάνουν εκκίνθςθ).
Πριν επιτραπεί ςε αυτοφσ τουσ ακλθτζσ να αγωνιςτοφν ςε αυτά τα αγωνίςματα, ο
Τπεφκυνοσ των αγϊνων κα πρζπει να ςυμβουλευτεί τθν ενότθτα Καταλλθλότθτασ
ςτουσ Γενικοφσ Κανόνεσ.
5. Όπου είναι δυνατό θ Επιτροπι Διεξαγωγισ Αγϊνα κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνθ από
τον αντίςτοιχο οργανιςμό (ςυμπεριλαμβανομζνου του Αλυτάρχθ, των χρονομετρϊν και των
κριτϊν). Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, θ Επιτροπι Διεξαγωγισ Αγϊνα πρζπει να λαμβάνει
τθν κατάλλθλθ εκπαίδευςθ.

ΕΝΟΣΗΣΑ Δ – Θζματα Αςφάλειασ
Όλεσ οι αγωνιςτικζσ και ζξωαγωνιςτικζσ δραςτθριότθτεσ των ακλθτϊν των Special Olympics
κα πρζπει να πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τουσ παρακάτω κανονιςμοφσ, πρακτικζσ και
διαδικαςίεσ ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αςφάλεια των ακλθτϊν των Special Olympics,
των προπονθτϊν και των εκελοντϊν:

1. Βαςικοί Κανόνεσ
α. Θα πρζπει να υπάρχει τουλάχιςτον ζνασ πιςτοποιθμζνοσ ναυαγοςϊςτθσ για κάκε 25
κολυμβθτζσ που βρίςκονται ςτο νερό.
β. Η αποκλειςτικι αρμοδιότθτα του ναυαγοςϊςτθ είναι να επιβλζπει τθν πιςίνα. Εάν δεν
υπάρχει ναυαγοςϊςτθσ, θ πιςίνα δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται.
γ. Πριν τθν ζναρξθ τθσ διοργάνωςθσ, ο προπονθτισ και ο Διοργανωτισ κα πρζπει να
ανακεωροφν το αρχικό πλάνο ζκτακτθσ ανάγκθσ. Θα πρζπει να υπάρχει επαρκισ
αρικμόσ προπονθτϊν ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ Παγκόςμιασ Ομοςπονδίασ ι
τθσ Εκνικισ Ομοςπονδίασ.
δ. Σο ιατρικό ιςτορικό των ακλθτϊν κα πρζπει να είναι άμεςα διακζςιμο και οι ςχετικζσ
πλθροφορίεσ κα πρζπει να εξετάηονται με τουσ ναυαγοςϊςτεσ και το ιατρικό
προςωπικό πριν τθν ζναρξθ των αγϊνων.
ε. Ο πυκμζνασ τθσ πιςίνασ κα πρζπει να είναι ευδιάκριτοσ.
ςτ. Σο βάκοσ τθσ πιςίνασ για αγωνιςτικζσ εκκινιςεισ κα πρζπει να ακολουκεί τουσ
κανονιςμοφσ τθσ Παγκόςμιασ ι τθσ Εκνικισ Ομοςπονδίασ.
η. υνιςτάται οι βατιρεσ εκκίνθςθσ να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ Παγκόςμιασ
Ομοςπονδίασ ι τθσ Εκνικισ Ομοςπονδίασ.
θ. Γραμμζσ αςφαλείασ κα πρζπει να διαχωρίηουν το βάκοσ τθσ πιςίνασ ςε ρθχά και
βακιά φδατα κατά τθ διάρκεια των ψυχαγωγικϊν δραςτθριοτιτων.
κ. Η εγκατάςταςθ δεν κα πρζπει να χρθςιμοποιείται, εάν δεν ζχει λάβει προθγουμζνωσ
τθν απαραίτθτθ επικεϊρθςθ.
ι. Ζνασ ακλθτισ με ςφνδρομο Down που ζχει διαγνωςτεί με Ατλαντοαξονικι Αςτάκεια,
δεν κα πρζπει να ςυμμετζχει ςτα αγωνίςματα τθσ πεταλοφδασ, τθσ μεικτισ ατομικισ
και να κάνει εκκίνθςθ. Για πρόςκετεσ πλθροφορίεσ και για τθ διαδικαςία παραίτθςθσ
από τον παραπάνω περιοριςμό, βλ. το Άρκρο 1, επιςυναπτόμενο τ.
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2. χζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ
Σο ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ κα πρζπει να υπάρχει πριν τθν ζναρξθ κάκε διοργάνωςθσ των
Special Olympics. Σο αρχικό ςχζδιο κα πρζπει να ςυγγραφεί και να επανεξεταςτεί από το
προςωπικό. Σο ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τα εξισ:
α. Διαδικαςία επείγουςασ ιατρικισ υποςτιριξθσ ςτθν περίπτωςθ απουςίασ ιατροφ ι
άλλου παραϊατρικοφ προςωπικοφ.
β. Σισ κζςεισ και τουσ τομείσ αρμοδιοτιτων κάκε ναυαγοςϊςτθ.
γ. Σθ διαδικαςία πλθροφόρθςθσ καιρικϊν ςυνκθκϊν, ιδίωσ εάν το αγϊνιςμα λαμβάνει
χϊρα ςε εξωτερικό χϊρο.
δ. Σθ διαδικαςία αναφοράσ ςε περίπτωςθ ατυχθμάτων.
ε. Σθ γραμμι αναφοράσ ςε περιπτϊςεισ ςοβαρϊν ατυχθμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνου
και του Τπεφκυνου Σφπου.
ςτ. Σθ διαδικαςία πλθροφόρθςθσ για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, ειδικά για το αγϊνιςμα
Ανοιχτισ Θάλαςςασ.
η. Άλλα ηθτιματα που μπορεί να απαιτοφνται από τα Εκνικά Προγράμματα.

3. Απαραίτθτα Χαρακτθριςτικά Τπεφκυνου Προςωπικοφ
Κατά τθ διάρκεια των αγϊνων κολφμβθςθσ ι των ψυχαγωγικϊν δραςτθριοτιτων κα πρζπει
να παρίςταται επαρκισ αρικμόσ Τπεφκυνου Προςωπικοφ. Σο είδοσ του προςωπικοφ κα
ποικίλλει ανάλογα με τισ παρακάτω προδιαγραφζσ:
α) Προγράμματα Αναψυχισ :
1) Επαρκισ αρικμόσ πιςτοποιθμζνων ναυαγοςωςτϊν με ελάχιςτο ςυντελεςτι 1
ναυαγοςϊςτθσ για 25 κολυμβθτζσ.
β) Πρόγραμμα προπόνθςθσ:
1) Επαρκισ αρικμόσ πιςτοποιθμζνων ναυαγοςωςτϊν με ελάχιςτο ςυντελεςτι 1
ναυαγοςϊςτθσ για 25 κολυμβθτζσ.
2) Επαρκισ αρικμόσ προπονθτϊν (κατά προτίμθςθ πιςτοποιθμζνων από τα Special
Olympics) για τθν κατάλλθλθ εποπτεία και προπόνθςθ κάκε ακλθτι.
γ) Αγωνιςτικό Πρόγραμμα:
1) Επαρκισ αρικμόσ πιςτοποιθμζνων ναυαγοςωςτϊν με ελάχιςτο ςυντελεςτι 1
ναυαγοςϊςτθσ για 25 κολυμβθτζσ.
2) Επαρκισ εποπτεία των ακλθτϊν, με ελάχιςτο ςυντελεςτι 1 υπεφκυνοσ για κάκε 2
ακλθτζσ με προθγοφμενο ιςτορικό επιλθψίασ.
3) Επαρκισ εποπτεία των ακλθτϊν, με ελάχιςτο ςυντελεςτι 1 υπεφκυνοσ για κάκε 10
καταδφτεσ.
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