
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Σφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων χζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Ακινα, 24 Νοεμβρίου 2022 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΕΕ, OPEN και ΠΡΟΚΡΙΗ 

ΓΙΑ LΕC 2023 

(HRC LIFESAVING RACES, OPEN AND QUALIFYING FOR EUROPEAN LIFΕSAVING 

CHAMPIONSHIP 2023) 

Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ, βρίςκεται ςτθν ευχάριςτθ κζςθ, να ανακοινϊςει τθν 

διεξαγωγι  Ναυαγοςωςτικϊν Αγϊνων OPEN και QUALIFYING για το Πανευρωπαϊκό 

Πρωτάκλθμα Ναυαγοςωςτικισ του 2023.  

Προχποκζςεισ για να λάβετε μζροσ ςτουσ Ναυαγοςωςτικοφσ αγϊνεσ είναι, είτε 1) να 

είςαςτε εν ενεργεία ναυαγοςϊςτεσ του ΕΕΣ ι/και οποιαςδιποτε άλλθσ ναυαγοςωςτικισ 

ςχολισ, είτε 2) να είςαςτε εν ενεργεία ακλθτζσ με δελτίο*, ςε ομάδεσ που ανικουν ςτα 

ακλιματα του υγροφ ςτίβου αλλά και του ςτίβου ξθράσ (κολφμβθςθ, υδατοςφαίριςθ, 

τεχνικι κολφμβθςθ, κανόε καγιάκ και SUP, κωπθλαςία, δρόμοι, κλπ), είτε 3) για τουσ Master 

ακλθτζσ, παλαίμαχοι ναυαγοςϊςτεσ ι ακλθτζσ όπωσ περιγράφονται παραπάνω.  

* Λόγω του ότι προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε διεκνείσ διοργανϊςεισ τθσ ILS/ILSE είναι θ 

κατοχι πιςτοποίθςθσ ναυαγοςϊςτθ ι/και διαςϊςτθ, όςεσ ομάδεσ ςυμμετζχουν για πρϊτθ 

φορά δεν κα υποχρεοφνται να κατζχουν αυτιν τθν πιςτοποίθςθ. Όμωσ αν διακρικοφν οι 

ακλθτζσ τουσ ι και για ςυμμετοχι ςε επόμενουσ αγϊνεσ κα πρζπει να πιςτοποιθκοφν με 

ςεμινάρια ναυαγοςωςτικισ από εκπαιδευτζσ ναυαγοςωςτικισ του ΕΕΣ που κα οδθγιςουν 

ςτθν απόκτθςθ πιςτοποίθςθσ τθσ Διεκνισ Ναυαγοςωςτικισ Ομοςπονδίασ (ILS). Όςοι είναι 

ιδθ πιςτοποιθμζνοι ναυαγοςϊςτεσ μποροφν να κάνουν εξίςωςθ πτυχίου τουσ με το 

ανάλογο (πιςίνασ, κάλαςςασ, διαςϊςτθ)  τθσ Διεκνισ Ναυαγοςωςτικισ Ομοςπονδίασ 

(ILS/ILSE). 

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ με βάςη τισ παραπάνω προχποθζςεισ ζχουν όςοι πληροφν τα 

παρακάτω κριτήρια:  

Α. ςτην κατηγορία OPEN, ζχει κάκε άτομο που πλθροί τα θλικιακά κριτιρια με βάςθ τα 

όρια που ζχει κεςπίςει θ ILS, δθλαδι: 

-Ιατρικι βεβαίωςθ για ςυμμετοχι ςε ακλθτικζσ και αγωνιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 



 -για τθν κατηγορία YOUTH οι γεννθκζντεσ από 2005-2008, 

-για τθν κατηγορία OPEN οι γεννθκζντεσ από 2004 και νωρίτερα, 

-για τθν κατηγορία Masters οι γεννθκζντεσ από 35 ετών και άνω, 

Β. ςτην κατηγορία QUALIFYING, ζχουν οι εξισ και με τα παρακάτω κριτιρια: 

-Ιατρικι βεβαίωςθ για ςυμμετοχι ςε ακλθτικζσ και αγωνιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 

-Πιςτοποιθμζνοι Ναυαγοςώςτεσ και τθσ Ναυαγοςωςτικισ ςχολήσ ΕΕ, 

-Πιςτοποιθμζνοι Ναυαγοςώςτεσ από άλλεσ αναγνωριςμζνεσ ςχολζσ, 

-Αθλητικζσ Ομάδεσ, όπωσ περιγράφονται ςτθν πρϊτθ παράγραφο. 

Το κόςτοσ ςυμμετοχισ ανά άτομο, για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν εξόδων, ανζρχεται ςε 

5 ευρϊ. 

Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ κα πρζπει να υποβλθκοφν ςτθν ακόλουκθ θλεκτρονικι πλατφόρμα 

https://forms.gle/5aDDANtD1kTqAgoQ6%20, μζχρι τισ 12 Δεκεμβρίου  2022.  

Τα αγωνίςματα πιςίνασ που κα διεξαχκοφν και μπορεί κάποιοσ να δθλϊςει επικυμία, είναι 

τα ακόλουκα: 

1. 100m OBSTACLE SWIM 

2. LINE THROW 

3. 4X50 OBSTACLE RELAY 

4. 50m MANIKIN CARRY 

5. 100M MANIKIN TOW WITH FINS 

Κάκε ακλθτισ, κα πρζπει να ςυμμετζχει ςε τουλάχιςτον δφο αγωνίςματα 

Ο εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιθκεί, κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που 

κακορίηονται ςτο ILS COMPETITION RULEBOOK, 2019 EDITION, 4THREVITION. Κάκε 

ςυμμετζχοντασ υποχρεοφται για τθν προμικεια  και τθν καταλλθλότθτα του ατομικοφ 

εξοπλιςμοφ που απαιτείται για τθν διεξαγωγι των αγωνιςμάτων που ζχει δθλϊςει.  Ο 

λοιπόσ εξοπλιςμόσ κα παρζχεται από τθ διοργάνωςθ.  

Οι επιδόςεισ που κα πραγματοποιιςει κάκε ςυμμετζχοντασ, κα ςυνυπολογιςτοφν, με τισ 

βακμολογίεσ που κα ςυγκεντρωκοφν από αγϊνεσ που κα διεξαχκοφν ςτο 1ο εξάμθνο του 

2023 ςε πιςίνα και κάλαςςα και οι οποία κα ανακοινωκοφν με μεταγενζςτερθ προκιρυξθ. 

Ιδιαίτερα για τα  αγωνίςματα πιςίνασ, για τθν πρόκριςθ κάποιου ακλθτι, κα 

ςυνυπολογίηεται θ βακμολογία που ζχει ςυγκεντρϊςει αλλά και οι χρόνοι που κα 

καταγράψει, για κάκε αγϊνιςμα πιςίνασ, κα πρζπει, κατ’ ελάχιςτο, να καλφπτουν τουσ 

ελάχιςτουσ χρόνουσ πρόκριςθσ ςτθν 16αδα του προθγοφμενου πανευρωπαϊκοφ 

Πρωτακλιματοσ. 

Ευχόμαςτε καλι επιτυχία ςε όλουσ. 

*** 

https://forms.gle/5aDDANtD1kTqAgoQ6

