
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023

ΤΡΙΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΤΟΕ)



Περιεχόμενα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3

1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 3

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3

3. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ 4

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 4

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ (Τ.Δ.Α.) 4

6. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 5

7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 5

8. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 5

9. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 5

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 6

11. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 6



3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

• Η Αγωνιστική Περίοδος αρχίζει την 01/01/2023 και ολοκληρώνεται στις 31/12/2023.
• Σωματεία – Μέλη της ΤΟΕ καθώς και ιδιωτικοί φορείς δύναται να αναλάβουν, μετά από Απόφαση του

Δ.Σ., την ευθύνη διοργάνωσης Πανελληνίου Πρωταθλήματος υπό την Αιγίδα της ΤΟΕ, με σεβασμό στις
Αρχές της Γενικής Προκήρυξης όπως αναφέρονται παρακάτω.

• Στους Πανελλήνιους Αγώνες και τα Πρωταθλήματα καθώς και στις τελικές φάσεις Πανελληνίων
Αγώνων και Πρωταθλημάτων δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο Σωματεία με αθλητική αναγνώριση,
σύμφωνα με το άρθρο 67 του νόμου 4825/2021.

1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Σύμφωνα με την Προκήρυξη κάθε Αγώνα ξεχωριστά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΤΟΕ και η Τεχνική Διεύθυνση των Αγώνων (Τ.Δ.Α.) έχουν το δικαίωμα να μεταθέσουν την 
ημερομηνία / ώρα / τόπο έναρξης, με την προϋπόθεση της έγκαιρης ειδοποίησης των σωματείων-μελών 
της.

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Κάθε αθλητής, αθλήτρια μπορεί να συμμετέχει, καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, σε 
αγώνες στην Ελλάδα, μόνο με ένα Σωματείο.

β) Στα ελληνικά ερασιτεχνικά διασυλλογικά  πρωταθλήματα τοπικού, περιφερειακού ή πανελλαδικού 
επιπέδου, ατομικών ή ομαδικών αγωνισμάτων, δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες ή Ξένοι Αθλητές 
εγγεγραμμένοι στο μητρώο αθλητών της ΤΟΕ καθώς και οι σπουδαστές Στρατιωτικών Σχολών, 
Πανεπιστημίων, κλπ., όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:

1. Αθλητές με Ελληνική υπηκοότητα
2. Ομογενείς,
3. Πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
4. Πολίτες τρίτης χώρας και ανιθαγενείς που διαμένουν νόμιμα στη Χώρα με άδεια διαμονής ή δελτίο

διαμονής σε ισχύ, ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της
παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4251/2014 (Α΄80) για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ή δελτίου
διαμονής αντίστοιχα και

5. Πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς που διαμένουν στη Χώρα είτε ως δικαιούχοι διεθνούς
προστασίας είτε ως αιτούντες διεθνή προστασία.
Προϋπόθεση των αθλητών των εδαφίων 2, 3, 4 & 5, της παρούσας παραγράφου είναι ότι οι
εν λόγω αθλητές δεν είναι εγγεγραμμένοι στην δύναμη Αθλητικής Ομοσπονδίας άλλης χώρας,
ή άλλως ορίζει πιθανή διακρατική συμφωνία Ελλάδος με άλλη χώρα καθώς και μνημόνιο
συνεργασίας που πιθανόν να συνάψει η ΤΟΕ με άλλη αντίστοιχη Ομοσπονδία.

γ) Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή αθλητών, αθλητριών στους αγώνες είναι η επίδειξη:
• Του Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας. Συμμετοχή σε αγώνες μπορούν να έχουν επίσης και αθλητές,

αθλήτριες  με την έκδοση/αγορά ημερήσιας διαπίστευσης (Day Licence) για τον αγώνα της επιλογής
τους. Το σχετικό παράβολο έκδοσης Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας καθώς και της ημερήσιας
διαπίστευσης ορίζεται μετά από εισήγηση του ΔΣ της ΤΟΕ στην έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου.
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• Της Κάρτας Υγείας Αθλητή, σύμφωνα με το Ν4479/17. Η κάρτα υγείας αθλητή, αθλήτριας θεωρείται 
από ιατρούς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι κατέχουν την ειδικότητα καρδιολογίας. 
Ταυτόχρονα, μπορεί να θεωρείται από ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων, αφού λάβουν τη σχετική 
πιστοποίηση από το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.) σε θέματα προ-αγωνιστικού 
ελέγχου των αθλητών. Για τους ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων, πέραν της σφραγίδας και υπογραφής, 
υποχρεωτικά αναγράφεται ο ατομικός αριθμός πιστοποίησης από το Ε.Κ.Α.Ε.,η κάρτα υγείας ισχύει 
για ένα (1) έτος. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή διαφορετικής Ομοσπονδίας σύμφωνα με το Ν4479/17 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη συμμετοχή σε αγώνες.

δ) Οι αθλητές, αθλήτριες αγωνίζονται με δική τους ευθύνη καθώς και με ευθύνη του ιατρού και του 
Σωματείου τους. Σε περίπτωση ατυχήματος η ΤΟΕ και οι διοργανωτές των αγώνων δεν φέρουν καμιά 
ευθύνη.

ε) Αθλητής, αθλήτρια που δεν τηρεί τα αναγραφόμενα στις ανωτέρω παραγράφους θα αποκλείεται από 
τους αγώνες χωρίς να δίδεται δικαίωμα ενστάσεως.

στ) Η ΤΟΕ θα παρέχει την ιατρική κάλυψη των συμμετεχόντων αθλητών, αθλητριών κατά την διάρκεια των 
αγώνων και αντίστοιχα τα Σωματεία – Μέλη της ΤΟΕ θα παρέχουν ιατρική κάλυψη για τους Επίσημους 
Αγώνες της ΤΟΕ (Πανελλήνια Πρωταθλήματα) που τυχόν διοργανώσουν με ευθύνη τους.

3. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ  

Για τους Αγώνες, την Ευθύνη Διοργάνωσης των οποίων έχει αναλάβει Σωματείο – Μέλος της ΤΟΕ, τα 
σχετικά με το Παράβολο Συμμετοχής (ποσό, τρόπος κατάθεσης κλπ.) θα ορίζονται από την Προκήρυξη 
του Αγώνα.

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

Για τους Αγώνες, την Ευθύνη Διοργάνωσης των οποίων έχει αναλάβει Σωματείο – Μέλος της ΤΟΕ, τα 
σχετικά με τη δήλωση συμμετοχής  θα ορίζονται από την Προκήρυξη του Αγώνα.

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ (Τ.Δ.Α.)   

Η Τ.Δ.Α. διευθύνει τους αγώνες, έχει δικαιοδοσία σε όλους τους συμμετέχοντες αθλητές, αθλήτριες, 
διαιτητές, προπονητές, παράγοντες, γονείς, συνοδούς, φιλάθλους παρευρισκόμενους στους  αγώνες. 
Επιλαμβάνεται των ενστάσεων. Σε περίπτωση ανάγκης, μπορεί να παρέμβει αυτομάτως σε κάθε διαφωνία. 
Μπορεί να επιβάλλει, είτε αυτεπαγγέλτως είτε με πρόταση ενός κριτή, κάθε προβλεπόμενη τιμωρία κατά 
τη διάρκεια των αγώνων και γενικά φροντίζει για την πιστή εφαρμογή του Κανονισμού της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Τριάθλου και των διατάξεων της παρούσας προκήρυξης.
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6. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ  

Οι οριζόμενοι διαιτητές έχουν καθήκοντα και υποχρεώσεις όπως ορίζει ο Κανονισμός της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας και η Προκήρυξη των αγώνων.

7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ    

α) Κατά τη διάρκεια όλων των αγώνων του προγράμματος της ΤΟΕ θα εφαρμόζεται ο επίσημος Κανονισμός 
Αγώνων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και το εγκεκριμένο από την Υγειονομική Επιτροπή της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού Υγειονομικό Πρωτόκολλο. Όσον αφορά στον Πειθαρχικό Κώδικα θα ισχύουν ο 
Πειθαρχικός Κώδικας της  Παγκόσμιας  Ομοσπονδίας, της ΤΟΕ, το Καταστατικό της, τον ισχύοντα αθλητικό 
νόμο καθώς και τις ειδικές διατάξεις που περιέχονται στην παρούσα προκήρυξη.

β) Κανένας αγώνας δεν λογίζεται επίσημος αν δεν περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα της 
Ομοσπονδίας.

γ) Επίσημο φύλλο αγώνα θεωρείται μόνο εκείνο που είναι εγκεκριμένο από την ΤΟΕ. και φέρει υπογραφή 
του διαιτητή και υπογραφή του Προέδρου της Τ.Δ.Α.. Σε περίπτωση που οι αγώνες γίνονται σε συνεργασία 
με Σωματείο-μέλος της Ε.Ο.Ξ. επιπλέον σφραγίδα του Σωματείου και υπογραφή εκπροσώπου του.

δ) Για τυχόν ενστάσεις προς την Τ.Δ.Α. θα καταβάλλεται στον Πρόεδρο της Τ.Δ.Α. το ποσό των εκατό ευρώ 
(100,00 €), το οποίο σε περίπτωση δικαίωσης θα επιστρέφεται, άλλως εκπίπτει υπέρ της ΤΟΕ., η οποία 
στην συνέχεια υποχρεούται να εκδώσει το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης.

8. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   

Οι αθλητές, αθλήτριες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με όλα τα ατομικά τους είδη σύμφωνα με το Διεθνή 
Κανονισμό.

9. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ    

1. Κατηγορία KIDS A (11-12 ετών)

Στην κατηγορία αυτή δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές, αθλήτριες που έχουν συμπληρώσει το 11ο 
έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους έως ότου να ολοκληρωθεί 
το αγωνιστικό πρόγραμμα της κατηγορίας τους.

2. Κατηγορία KIDS B (13-14 ετών)

Στην κατηγορία αυτή δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές, αθλήτριες που έχουν συμπληρώσει το 13ο 
έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει το 14ο  έτος της ηλικίας τους έως ότου να ολοκληρωθεί 
το αγωνιστικό πρόγραμμα της κατηγορίας τους.
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3. Κατηγορία YOUTH (15-17 ετών)

Στην κατηγορία αυτή δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές, αθλήτριες που έχουν συμπληρώσει το 15ο 
έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει το 17ο  έτος της ηλικίας τους έως ότου να ολοκληρωθεί 
το αγωνιστικό πρόγραμμα της κατηγορίας τους.

4. Κατηγορία JUNIOR (16-19 ετών)

Στην κατηγορία αυτή δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές, αθλήτριες που έχουν συμπληρώσει το 16ο 
έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους έως ότου να ολοκληρωθεί 
το αγωνιστικό πρόγραμμα της κατηγορίας τους.

5. Κατηγορία Ανδρών – Γυναικών (από 18 ετών)

Στην κατηγορία αυτή δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές, αθλήτριες οι οποίοι κατά την τελευταία 
ημέρα της δήλωσης για τους αγώνες έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

6. Κατηγορία MASTERS (από 40 ετών)

Στην κατηγορία αυτή δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές, αθλήτριες οι οποίοι κατά την τελευταία 
ημέρα της δήλωσης για τους αγώνες έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους.

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    

Σε όλους τους αγώνες, κάθε Σωματείο έχει δικαίωμα συμμετοχής με απεριόριστο αριθμό αθλητών, 
αθλητριών, εφόσον το επιτρέπει το ισχύον Υγειονομικό Πρωτόκολλο.

11. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ     

Την Αγωνιστική Περίοδο 2023 θα διεξαχθούν 8 Πανελλήνια Πρωταθλήματα σε όλες τις προβλεπόμενες 
από τον κανονισμό ηλικιακές κατηγορίες:

1. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα DUATHLON.
2. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα CROSS TRIATHLON
3. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα CROSS DUATHLON
4. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα SUPER SPRINT/SPRINT 
5. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα MIDDLE
6. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα AQUATHLON
7. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα SPRINT
8. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα STANDARD

Κατά τη διάρκεια των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Ανδρών – Γυναικών θα γίνεται έλεγχος ντόπινγκ σε 
έναν αθλητή, αθλήτρια με κλήρωση από την πρώτη δεκάδα της τελικής κατάταξης των αγώνων.




