
 

 

ΤΡΙΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 

(ΤΟΕ) 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 

Άρθρο 1 

Η Τριαθλητική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΤΟΕ) ως ανώτατη οργάνωση των 

ελληνικών αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν το άθλημα του Τριάθλου, 

διοργανώνει τους πάσης φύσεως αγώνες πρωταθλημάτων, κυπέλων, 

τουρνουά, διασυλλογικού χαρακτήρα κ.λπ., και παρέχει την έγκρισή της για την 

διοργάνωση των αγώνων αυτών από τοπικές ενώσεις, σωματεία της δυνάμεώς 

της ή άλλους φορείς, σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της 

TOE και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, κατά το άρθρο 27 του ν. 2725/1999 ως 

ισχύει.  

 

Άρθρο 2 

1. Κάθε Σωματείο που επιθυμεί να διοργανώσει αγώνες, οφείλει να υποβάλει 

στην TOE έγγραφη αίτηση, για την έγκρισή τους μέχρι την τακτή ημερομηνία 

που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της και 

ανακοινώνεται εγγράφως στα σωματεία. 

2. Μετά την έγκριση της προαναφερόμενης αίτησης, το Σωματείο αναλαμβάνει 

την υποχρέωση να αποστείλει την προκήρυξη και το πρόγραμμα των αγώνων 



στα ενδιαφερόμενα Σωματεία και στην TOE, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από 

τη διοργάνωση. 

3. Υποβάλλεται επίσης έγκαιρα από το διοργανωτή - σωματείο προς τις 

αρμόδιες αρχές, αίτηση για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής αγώνων. 

4. Στην προκήρυξη των αγώνων που θα γνωστοποιηθεί στα ενδιαφερόμενα 

σωματεία και πρόσωπα, θα πρέπει να μνημονεύεται ο αριθμός πρωτοκόλλου 

και η ημερομηνία του εγγράφου της TOE στα οποίο αναφέρεται η εγκριτική 

απόφαση της Ομοσπονδίας. 

5. Μετά το τέλος των αγώνων, υποβάλλεται από τα σωματεία - διοργανωτές, 

λεπτομερής έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται απαραίτητα, πέρα από άλλες 

πληροφορίες, αναφορές για όλη τη διοργάνωση, ονομαστικός πίνακας των 

αθλητών που αγωνίσθηκαν καθώς και τα αποτελέσματά τους. 

 

Άρθρο 3 

1. Στους αγώνες που διοργανώνει η TOE καθώς και σε αυτούς που τελούνται 

με την προηγούμενη έγκριση αυτής, συμμετέχουν μόνον αθλητές που έχουν, 

μέσω των σωματείων τους, ενταχθεί στην δύναμή της και κατέχουν ατομικό 

δελτίο αθλητικής ιδιότητος επικυρωμένο από την ΤΟΕ ή σε κάθε άλλη 

περίπτωση αθλητές που έχουν εκδώσει την ημερήσια κάρτα συμμετοχής (Day 

pass) της Ομοσπονδίας. Υποχρεωτική για τη συμμετοχή σε όλους τους αγώνες 

είναι η προβλεπόμενη από τον νόμο κάρτα υγείας αθλητή, νομίμως θεωρημένή 

και σε ισχύ. 

2. Στους προαναφερόμενους αγώνες επιτρέπεται η συμμετοχή αλλοδαπών 

αθλητών, κατέχοντας ατομικό δελτίο αθλητικής ιδιότητας ή ημερήσια κάρτα 

(Day pass) και την προβλεπόμενη από τον νόμο κάρτα υγείας, νομίμως 

θεωρημένα και σε ισχύ. 

3. Σε αντίθεση περίπτωση η συμμετοχή των αθλητών, Ελλήνων και 

Αλλοδαπών, είναι άκυρη και ελέγχονται πειθαρχικά τα όργανα και οι 

αξιωματούχοι του αγώνα, που επέτρεψαν την συμμετοχή τους. 

 

 



Άρθρο 4 

Απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή σε αγώνα στο εξωτερικό, αθλητή ή σωματείου 

που ανήκει στην δύναμη της ΤΟΕ, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση 

αυτής. 

Άρθρο 5 

1. Οι διοργανωμένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού 

αγώνες διεξάγονται υπό την διεύθυνση, εποπτεία, επίβλεψη και ευθύνη, της 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ του αγώνα. 

2. Η Τεχνική Διεύθυνση συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικό Συμβουλίου 

της ΤΟΕ και αποτελείται από δύο μέλη της επιλογής του και ένα εκπρόσωπο 

Διαιτητή. 

 

Άρθρο 6 

Η Τεχνική Διεύθυνση 

Αρμοδιότητες: 

α. Εποπτεύει τους αγώνες, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών και των 

Προκηρύξεων και έχει δικαιοδοσία επί όλων των αθλητών και παραγόντων του 

αγώνος. 

β. Προβαίνει στην κατανομή - επιλογή των ορισμένων από την ΚΕΔ διαιτητών 

για την διαιτησία των αγωνισμάτων.  

γ. Επεμβαίνει και επιλύει κάθε ζήτημα, διαφορά ή διαμάχη που προκύπτει κατά 

την διάρκεια των αγώνων, όσον αφορά την διεξαγωγή του. 

δ. Επιβάλει, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν πρότασης του διαιτητή, τις 

προβλεπόμενες για αγωνιστικά παραπτώματα κατά την διάρκεια των αγώνων, 

κυρώσεις. 

 

Άρθρο 7 

1. Πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και σε κάθε περίπτωση στην αρχή 

αυτής, με απόφαση του Δ.Σ. της ΤΟΕ ορίζονται οι ετήσιοι αγώνες, 



Πρωταθλήματα, Κύπελλα, λοιποί αγώνες και Τουρνουά, αρμοδιότητας της 

Ομοσπονδίας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα (καλεντάρι) 

και συντάσσεται η Γενική Προκήρυξη αγώνων που κοινοποιείται από την ΤΟΕ 

σε όλα τα σωματεία – μέλη της, 30 τουλάχιστον ημέρες πριν από το ορισθέντα 

πρώτο αγώνα της αγωνιστικής περιόδου. Η ημερομηνία διεξαγωγής κάθε 

αγώνα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΤΟΕ,  μετά από σχετική εισήγηση 

της Τεχνικής Επιτροπής (ΤΕ). 

2. Στην Γενική αυτή Προκήρυξη πρέπει να περιλαμβάνονται ενδεικτικώς: 

α) τα πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών που προκηρύσσονται . 

β) οι ημερομηνίες και ο τόπος διεξαγωγής κάθε αγώνα. 

γ) ενδεχόμενοι όροι και προϋποθέσεις διεξαγωγής των πρωταθλημάτων, που 

δεν προβλέπονται από τους Κανονισμούς Πρωταθλημάτων. 

δ) θέματα βαθμολογίας  

ε) προϋποθέσεις συμμετοχής 

3. Οι όροι γενικά τέλεσης των αγώνων προβλέπονται από τις σχετικές Γενικές 

και Ειδικές Προκηρύξεις που εκδίδονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΤΟΕ. Όλοι οι 

αγώνες  των  Πρωταθλημάτων, των  Κυπέλλων, των  τουρνουά  αλλά και κάθε 

είδους αγώνας θα  διεξάγονται   σύμφωνα  με  τους  Κανονισμούς  της  ΤΟΕ  

και  τους  Κανονισμούς  της  Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τριάθλου. Η  ΤΟΕ  

διατηρεί  το  δικαίωμα  να  τροποποιεί  μερικώς  τους όρους διεξαγωγής 

αγώνων, υπό  την  προϋπόθεση  ότι  οι  τροποποιήσεις  αυτές  θα  

συμπεριλαμβάνονται  στις  Προκηρύξεις. 

4. Η ΤΟΕ έχει το  δικαίωμα  να  τροποποιεί  το  αρχικό  πρόγραμμα αγώνων (-

καλεντάρι) και  μετά  την  έναρξη  του  Πρωταθλήματος μόνο  για  αιτία  απόλυτα  

δικαιολογημένη ή εξαιρετικά επείγουσα ή απρόβλεπτη κατάσταση, τηρούμενης, 

κατά  το  δυνατόν, της  σειράς  των  αγώνων  του  αρχικού  προγράμματος. 

Επίσης  διατηρεί  το  δικαίωμα  αλλαγής  του τόπου και της  ώρας  έναρξης  των  

αγώνων. 

 

 



Άρθρο 8 

1. Οι επίσημες διοργανώσεις που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα 

της ΤΟΕ  και στις οποίες συμμετέχουν τα σωματεία - μέλη της είναι τα Εθνικά 

Πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών και κάθε άλλος αγώνας που 

διοργανώνεται από την ΤΟΕ, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. και 

συμπεριλαμβάνεται στο ετήσιο πρόγραμμα της ΤΟΕ 

2. Κάθε  προκήρυξη που εκδίδεται για τους αγώνες πρέπει  να  είναι  

εναρμονισμένη με τις  διατάξεις  του  παρόντος  και  των  λοιπών  κανονισμών, 

του  Καταστατικού  της  ΤΟΕ  και  της  Αθλητικής  Νομοθεσίας. 

3. Σε περίπτωση που πρέπει να διεξαχθούν αγώνες ή Πρωταθλήματα, 

Κύπελλα ή Τουρνουά, που δεν προβλέπονται από τους Κανονισμούς αυτούς, 

οι σχετικοί όροι διεξαγωγής τους ρυθμίζονται με ειδικές αποφάσεις του Δ.Σ. της 

ΤΟΕ, οι οποίες κοινοποιούνται στα ενδιαφερόμενα σωματεία 10 ημέρες πριν 

από τη διεξαγωγή τους. 

4. Για  κάθε  θέμα  που  δεν  προβλέπεται  από  τις  προκηρύξεις  ή  τον  παρόντα  

Κανονισμό  αρμόδιο  να  αποφασίσει  είναι  το  Δ.Σ.  της ΤΟΕ.  

5. Η ΤΟΕ προκειμένου να διαφυλάξει το επίπεδο και την αξιοπιστία των 

διοργανώσεων που διεξάγονται με την έγκρισή της θα μπορεί να προβαίνει σε 

επιβολή κυρώσεων στις διοργανώσεις που δεν συμμορφώνονται με τον 

παρόντα Κανονισμό. Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται στους διοργανωτές θα 

είναι ενδεικτικά: 

α) Μη αναγνώριση των αποτελεσμάτων 

β) Μη χορήγηση αθλητικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

γ) Απομάκρυνση από το καλεντάρι της ΤΟΕ (έντυπο και ηλεκτρονικό). 

 

Άρθρα 9 

1. Η Ειδική Προκήρυξη κάθε αγώνα καταρτίζεται γνωστοποιείται στα 

ενδιαφερόμενα σωματεία 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από την προβλεπόμενη 

ημέρα κάθε αγώνα. 

3. Η Ειδική Προκήρυξη πρέπει να περιλαμβάνει ενδεικτικά : 



• την κατηγορία του συγκεκριμένου αγώνα στον οποίο αναφέρεται. 

• το ποιος έχει την ευθύνη της οργάνωσης και διεξαγωγής του. 

• την ημερομηνία έναρξής του. 

• την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής των σωματείων.   

• τον τόπο διεξαγωγής των αγώνων. 

• τα σωματεία και αθλητές που δικαιούνται συμμετοχής στο πρωτάθλημα. 

• το σύστημα διεξαγωγής του. 

• τις ημέρες διεξαγωγής των αγώνων. 

• τους χώρους  που θα χρησιμοποιηθούν για τους αγώνες 

 • τον καθορισμό του αριθμού των αθλητών που θα συμμετέχουν. 

• προβλεπόμενα έπαθλα και βραβεία. 

• τον τρόπο επιλογής και ορισμού των διαιτητών. 

 

Άρθρο 10 

1. Η Γενική και Ειδική Προκήρυξη ρυθμίζουν γενικά με κάθε δυνατή 

λεπτομέρεια, τη διοργάνωση και διεξαγωγή των πρωταθλημάτων, σύμφωνα με 

όσα ορίζονται στις διατάξεις των Κανονισμών αυτών. 

2. Εάν συντρέχει λόγος διαφορετικής ρύθμισης θέματος, εξαιτίας 

τροποποίησης του Κανονισμού της WORLD TRIATHLON, ο οποίος αποκλείει 

την εφαρμογή άρθρων του παρόντος Κανονισμού, μέχρι την ένταξή του στον 

παρόντα Κανονισμό με σχετική τροποποίηση αυτού, θα πρέπει να αναφέρεται 

στη σχετική Προκήρυξη. 

3. Καμία μεταβολή Προκήρυξης επιτρέπεται, μετά την έναρξη του οικείου 

Πρωταθλήματος, Κυπέλλου, Τουρνουά ή λοιπών αγώνων. Τυχόν τροποποίηση 

ή συμπλήρωση δύναται να γίνει πριν από την έναρξη του συγκεκριμένου 

Πρωταθλήματος, Κυπέλλου,Τουρνουά ή λοιπών αγώνων με απόφαση του Δ.Σ. 

της ΤΟΕ 

4. Για κάθε θέμα, που δεν προβλέπεται από τις Προκηρύξεις, αποφασίζει το 

Δ.Σ. της ΤΟΕ 



Άρθρο 11 

1. Η αγωνιστική περίοδος διαρκεί από την 01/01  μέχρι την 31/12 κάθε έτους. 

2. Το Δ.Σ. της ΤΟΕ έχει το δικαίωμα να αναβάλλει, μεταθέσει, ακυρώσει 

αγώνες, εφόσον τη λήψη αυτής της απόφασης την επιβάλουν σοβαροί λόγοι. 

Η εν γένει αρμοδιότητα της οργάνωσης και διεξαγωγής των πάσης φύσεως 

αγώνων Τριάθλου, ανήκει στην ΤΟΕ, η οποία αναθέτει τη ειδικότερα 

διοργάνωση τους στην Τεχνική Διεύθυνση των αγώνων που συγκροτείται με 

σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΤΟΕ. 

 

Άρθρο 12 

Δηλώσεις Συμμετοχής 

1. Στα Πανελλήνια συγκεκριμένα πρωταθλήματα που διοργανώνονται από την 

ΤΟΕ ή από σωματεία - μέλη της (υπό την αιγίδα και με συνεργασία αυτής) 

μετέχουν τα σωματεία της δυνάμεώς της που διαθέτουν την ειδική αθλητική 

αναγνώριση του άρθρου 8 του Ν. 2725/1999,ως ισχύει. 

Κατά τα δύο (2) πρώτα έτη από την εγγραφή τους στην δύναμη της ΤΟΕ, το 

σωματείο μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα αυτής, πλην των 

πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων, χωρίς να διαθέτει την ειδική 

αθλητική αναγνώριση, την οποία μπορεί να αιτηθεί και να λάβει, σύμφωνα με 

τον Νόμο 2725/1999 άρθρο 8. 

2. Κάθε σωματείο υποχρεούται μέσα στην προβλεπόμενη από την ειδική 

προκήρυξη προθεσμία να υποβάλλει δήλωση συμμετοχής σε ένα τουλάχιστον 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ή άλλο επίσημο αγώνα που διοργανώνεται από την 

Ομοσπονδία.  

3. Η δήλωση συμμετοχής είναι έγγραφη και περιλαμβάνει τα ονόματα των 

αθλητών - αθλητριών και τα αγωνίσματα που θα συμμετάσχει ο καθένας καθώς 

και τα ονόματα του εκπροσώπου του σωματείου και των προπονητών και 

απευθύνεται στην ΤΟΕ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(info@hellastriathlon.org) 

 



Άρθρο 13 

Αθλητές που δικαιούνται συμμετοχή 

1. Στα διάφορα ανά κατηγορίες εθνικά - πανελλήνια πρωταθλήματα της ΤΟΕ 

δικαιούνται συμμετοχής αθλητές-τριες που ανήκουν σε σωματεία-μέλη της 

Τ.Ο.Ε. και είναι κάτοχοι δελτίου αθλητικής ιδιότητας που έχει εκδώσει και εν 

συνεχεία νόμιμα ανανεώσει η Τ.Ο.Ε. Τα δελτία αυτά πρέπει να φέρουν 

φωτογραφία των αθλητών που θα πιστοποιεί με ευθύνη του σωματείου την 

ταυτότητα του αθλητή. Επίσης οι αθλητές / τριες πρέπει να κατέχουν την 

προβλεπόμενη από την παρ. 9 του άρθρου 33 του Ν. 2725/1999 (άρθρο 52 Ν. 

4908/2022) Κάρτα Υγείας Αθλητή, που εκδίδεται και θεωρείται κάθε έτος, την 

οποία υποχρεούνται να προσκομίζουν στην γραμματεία ή στον αρμόδιο 

διαιτητή κάθε αγώνα και να μην τελούν υπό τιμωρία με απόφαση της ΤΟΕ ή της 

Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος Ηθικής και Δεοντολογίας. 

2. Απαγορεύεται και είναι αντικανονική η κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο, 

συμμετοχή αθλητή σε αγώνες με δύο διαφορετικά σωματεία . Στον παραβάτη 

επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους Κανονισμούς Κυρώσεις. 

3. Αλλοδαποί, ομογενείς, υπήκοοι Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ε.Ε.) και λοιποί μη Έλληνες αθλητές δικαιούνται συμμετοχής στα διάφορα 

πρωταθλήματα (διασυλλογικά ή πανελλήνια), υπό τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού εγγραφών-

μετεγγραφών και τυχόν Εγκυκλίου εγγραφών αλλοδαπών και ομογενών 

αθλητών της ΤΟΕ και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων. 

4. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή / τριας σε αγώνες που δεν έχουν εγκριθεί 

από την ΤΟΕ. 

 

Άρθρο 14 

1. Οι αθλητές, αθλήτριες, τα σωματεία καθώς και οι εμπλεκόμενοι με 

οποιαδήποτε αρμοδιότητα σε αγώνες οφείλουν να σέβονται, να τηρούν και να 

πειθαρχούν σε όσα ορίζονται στις διατάξεις των νόμων, των εγκυκλίων, του 

Καταστατικού, των Κανονισμών, των Κανονισμών της WORLD TRIATHLON, 



των Γενικών ή Ειδικών ή Ενιαίων Προκηρύξεων καθώς και στις αποφάσεις του 

Δ.Σ. της ΤΟΕ  και των Επιτροπών της. 

2. Η παράβαση των όσων ορίζει η προηγούμενη παράγραφος συνεπάγεται για 

τους υπαιτίους πέρα από όσα καθορίζονται στις επιμέρους διατάξεις, την κλήση 

σε απολογία από το Δ.Σ. της ΤΟΕ ή και την παραπομπή στη Δικαστική 

Επιτροπή της ΤΟΕ. 

 

Άρθρο 15 

Έγγραφο αποτελεσμάτων 

1. Το Έγγραφο αποτελεσμάτων των πανελλήνιων πρωταθλημάτων είναι 

έντυπο και εκδίδεται με ευθύνη της ΤΟΕ,  η οποία και τα χορηγεί στα σωματεία. 

2. Μετά την λήξη του αγώνα στο έντυπο αποτελεσμάτων θα αναγράφεται : 

α) το αποτέλεσμα 

β) παρατηρήσεις των διαιτητών και ποινές ενστάσεις που θα υποβληθούν 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό αυτόν. 

3. Το Έγγραφο αποτελεσμάτων υπογράφεται από τον διαιτητή και σε 

περίπτωση ένστασης και από το αρμόδιο εκπρόσωπο του Σωματείου που 

ενίσταται. Υπογράφεται επίσης, από την Τεχνική Διεύθυνση του Αγώνα και 

φέρει σφραγίδα της ΤΟΕ. 

4. Μετά την υπογραφή του εγγράφου αποτελεσμάτων, απαγορεύεται 

οποιαδήποτε συμπλήρωση ή διόρθωσή του, καθώς και η αναγραφή ενστάσεων 

στο κείμενό του. Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν αθλητές και σωματεία και 

μετά την υπογραφή του αγώνος κατά τα προβλεπόμενα στον Πειθαρχικό 

Κανονισμό της ΤΟΕ.  

5. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, η διόρθωση του εγγράφου αποτελεσμάτων 

επιτρέπεται μόνο με την έγκριση της Τεχνικής Διεύθυνσης των αγώνων εφόσον 

διαπιστωθεί κάποιο εκ παραδρομής λάθος ή κατόπιν τελεσίδικης απόφασης 

της Δικαστικής Επιτροπής ή του ΑΣΕΑΔ κατόπιν αποδοχής σχετικής ένστασης 

όσον αφορά την διεξαγωγή του αγώνος και τη συμμετοχή αθλητών.  

6. Κανένα Έγγραφο αποτελεσμάτων δεν θεωρείται έγκυρο εάν δεν φέρει : 



• υπογραφή της Τεχνικής Διεύθυνσης των αγώνων 

• υπογραφή του διαιτητή 

• υπογραφή του εκπροσώπου της ΤΟΕ 

• σφραγίδα της ΤΟΕ 

 

Άρθρο 16 

Δελτία  αθλητών 

1. Οι ομάδες που συμμετέχουν σε αγώνα, οφείλουν να επιδεικνύουν το 

αθλητικά δελτίο των αθλητών τους, που πρόκειται να αγωνισθούν. Τα δελτία 

αυτά θα πρέπει να φέρουν τη θεώρηση που ο Νόμος ορίζει. 

4. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών σε αγώνες όταν στερούνται δελτίου της 

ΤΟΕ και κάρτας υγείας, σε ισχύ. 

5. Οι αθλητές που δεν έχουν εκδώσει αθλητικό δελτίο θα μπορούν να 

συμμετέχουν σε αγώνα (εκτός των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων όλων των 

κατηγοριών) προσκομίζοντας ημερήσια διαπίστευση (Day Pass) 

καταβάλλοντας συγκεκριμένο οικονομικό αντίτιμο για την έκδοσή του. 

3. Ο έλεγχος των δελτίων  θα γίνεται από την Τεχνική Διεύθυνση των Αγώνων 

πριν από την έναρξη του αγώνα. 

4. Τον έλεγχό τους δικαιούνται να ζητήσουν και οι αρχηγοί ή οι εκπρόσωποι 

των ομάδων. 

5. Αυτά τα οποία ορίζει η προηγούμενη παράγραφος, ισχύουν και στην 

περίπτωση μη προσκόμισης της κάρτας υγείας. 

6. Στην περίπτωση που αθλητής, αν και δεν δικαιούται συμμετοχής σε αγώνα 

λόγω προηγούμενης τιμωρίας του ή για οποιαδήποτε αιτία, αλλά κατέχει το 

δελτίο της ΤΟΕ ,η συμμετοχή του σε αγώνα είναι αντικανονική. 

 

Άρθρο 17 

Σύστημα διεξαγωγής αγώνων και πρόγραμμα 



1. Το σύστημα διεξαγωγής των πρωταθλημάτων, Κυπέλλων, Τουρνουά κ.λπ. 

καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΤΟΕ μετά από εισήγηση της Τεχνικής 

Επιτροπής και αναλύεται με σαφήνεια στις σχετικές προκηρύξεις. 

2. Οι πάσης φύσεως αθλητικές συναντήσεις κάθε αγώνα, καθορίζονται από 

τους Κανονισμούς της WORLD TRIATHLON. 

 

Άρθρο 18 

Με τις προκηρύξεις των αγώνων (Γενική - Ειδική) καθορίζεται ο τρόπος 

βαθμολόγησης των αθλητών και των σωματείων, προκειμένου να καταταγούν 

στον αντίστοιχο πίνακα αξιολόγησης κάθε αγωνιστικής  περιόδου. 

 

Άρθρο 19 

Πίνακας αξιολόγησης αθλητών - αθλητριών 

1. Για τους αθλητές και αθλήτριες, ξεχωριστά, ισχύει για κάθε αγωνιστική 

περίοδο ενιαίος πίνακας αξιολόγησης. Ο επιμέρους πίνακας κατά ηλικία μπορεί 

να εξάγεται από ενιαίο πίνακα αξιολόγησης ή να υπάρχει ειδικός τρόπος 

υπολογισμού ο οποίος ισχύει μόνο για την αντίστοιχη κατηγορία ηλικίας και δεν 

επηρεάζει τον ενιαίο πίνακα αξιολόγησης. Το σύστημα σύνταξης του πίνακα 

αποφασίζεται από το Δ.Σ. της TOE, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της 

Τεχνικής Επιτροπής. Τυχόν μεταβολές στο σύστημα αυτό ισχύουν 

υποχρεωτικά για την επόμενη περίοδο. 

2. Ο πίνακας αξιολόγησης είναι μοναδικός για όλη την χώρα, δεσμεύει δε την 

Τεχνική Επιτροπή στη διαδικασία τοποθέτησης σειράς κατάταξης στις 

αγωνιστικές εκδηλώσεις, όπως και κάθε φορέα (Τοπική Επιτροπή ή Σωματείο) 

που διοργανώνει πρωτάθλημα με την έγκριση της TOE. 

 

Άρθρο 20 

Πίνακας Αξιολόγησης Σωματείων 



1. Για τα σωματεία όλης της χώρας εκδίδεται και κοινοποιείται σε αυτά, στο 

τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου ένας πίνακας αξιολόγησης που 

συμπεριλαμβάνει τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου. 

2. Ο πίνακας αυτός χρησιμοποιείται για την κατανομή της ετήσιας 

επιχορήγησης των σωματείων μέσω της ΤΟΕ 

3. Το σύστημα σύνταξης του πίνακα αποφασίζεται από το Δ.Σ ύστερα από 

εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής. Τυχόν μεταβολές στο σύστημα αυτό 

ισχύουν υποχρεωτικά για την επόμενη περίοδο. 

 

Άρθρο 21 

Οικονομικοί όροι - Δαπάνες 

Οι οικονομικές δαπάνες διοργάνωσης, διεξαγωγής και εκτέλεσης των πάσης 

φύσεως αγώνων αναγράφονται σε κάθε προκήρυξη, ξεχωριστά. 

Τα έξοδα αγώνων που διοργανώνονται από τους συλλόγους, υπό την αιγίδα 

της ΤΟΕ,  τα αναλαμβάνει ο διοργανωτής σύλλογος. Παρέχεται ευχέρεια στο 

Δ.Σ. της ΤΟΕ, να δέχεται δωρεές, χορηγίες και οικονομικές ενισχύσεις από κάθε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ως ο Νόμος ορίζει. 

  

Άρθρο 22 

Για την διεξαγωγή των αγώνων πρέπει να υπάρχει σχετική άδεια από την 

αρμόδια Περιφερειακή Αρχή και έγκριση της ΤΟΕ. 

Για κάθε αγώνα ορίζεται από τον Επικεφαλής Διοργάνωσης Αγώνων ο 

υπεύθυνος Ιατρός Αγώνων ο οποίος θα πρέπει να παρευρίσκεται στο 

κολυμβητήριο ή στον αγωνιστικό χώρο με την έναρξη της προθέρμανσης και 

έως την λήξη κάθε επιμέρους αγωνιστικής ημέρας των αγώνων 

 

Άρθρο 23 

Εξοπλισμός 



Ο εξοπλισμός των αγωνιζομένων αθλητών πρέπει να πληροί τους όρους και 

τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Προκήρυξη των αγώνων και στους 

Κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τριάθλου (World Triathlon 

Federation) 

Άρθρο 24 

Διαιτησίες αγώνων - Ορισμός διαιτητών 

1. Ο ορισμός των διαιτητών - κριτών, η χρησιμοποίηση, η επιλογή και η 

τοποθέτησή τους από τον οικεία πίνακα, γίνεται από την Τεχνική Διεύθυνση 

των αγώνων ,η οποία έχει και την ευθύνη διεξαγωγής των αγώνων. 

3. Σε όλες τις περιπτώσεις οι διαιτητές έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες. 

4. Η Τεχνική Διεύθυνση των αγώνων οφείλει να καταγγείλει αμέσως στην ΤΟΕ 

τους διαιτητές που αρνούνται να αναλάβουν καθήκοντα διαιτησίας αγώνα. 

5. Οι διαιτητές, σε περιπτώσεις ανωμαλίας, επεισοδίων ή αποβολής αθλητών, 

οφείλουν να αναγράψουν στο έγγραφο αποτελεσμάτων, την ακριβή αιτία τους. 

Οφείλουν επίσης, να υποβάλλουν μέσα σε 48 ώρες στην ΤΟΕ,  μέσω της 

Τεχνικής Διεύθυνσης των αγώνων, πλήρη και λεπτομερή έκθεση των όσων 

έγιναν. Η προθεσμία παρατείνεται για ένα ακόμη 48ωρα, στις περιπτώσεις που 

ο αγώνας έγινε σε πόλη της περιφέρειας. 

6. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων από τις ομάδες, για κακή εφαρμογή των 

Κανονισμών από τους κριτές του αγώνα, υποχρεούνται οι κριτές, να 

υποβάλλουν στην Τεχνική Διεύθυνση των αγώνων, σχετική έκθεση προφορική 

ή γραπτή. 

  

Άρθρο 25 

Ενστάσεις - Λόγοι και προϋποθέσεις υποβολής και αποδοχής τους 

1. Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων έχουν μόνο οι ομάδες που συμμετέχουν 

στον συγκεκριμένο αγώνα για τους παρακάτω λόγους και προϋποθέσεις για 

την τυπική και ουσιαστική αποδοχή της. 

α) για μη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των Κανονισμών Αγώνων και των 

Προκηρύξεων. 



β) για αντικανονική συμμετοχή αθλητή. 

Οι ενστάσεις αυτές, που υποβάλλονται στην Τεχνική Διεύθυνση των αγώνων, 

πρέπει να είναι συγκεκριμένες και ειδικά για την περίπτωση της αντικανονικής 

συμμετοχής αθλητή, να αναφέρουν τόσο το ονοματεπώνυμο όσο και το 

πατρώνυμό του και τους λόγους για τους οποίους υποβάλλεται η ένσταση. 

γ) για πλαστοπροσωπία. 

δ) για σοβαρή παράβαση αθλητή ή κακή εφαρμογή των Κανονισμών από τους 

διαιτητές ή τους κριτές. 

Όλες οι ενστάσεις αυτές, για να γίνουν τυπικά δεκτές θα πρέπει να 

υποβάλλονται στην Τεχνική Διεύθυνση των αγώνων ή / και να αποστέλλονται 

και προς το Δ.Σ. της ΤΟΕ μέσω email ως προβλέπει ο Πειθαρχικός Κανονισμός 

της ΤΟΕ.  

2.  Μετά την υποβολή της ένστασης της περίπτωσης, η Τεχνική Διεύθυνση των 

αγώνων υποχρεούται να συντάξει συνοπτική έκθεση με τις απόψεις της και να 

υποβάλλει την ένσταση, τις απόψεις της και την σχετική έκθεση του διαιτητή 

στην αρμόδια Δικαστική Επιτροπή προς εκδίκαση.   

3. Υποστήριξη της ένστασης και καταβολή παράβολου. 

α) για την τυπική αποδοχή της ένστασης επίσης, είναι απαραίτητη μέχρι την 

ημέρα της εκδίκασης αυτής η καταβολή του παράβολου, που καθορίζεται από 

την ειδική προκήρυξη του κάθε πρωταθλήματος ή με απόφαση του ΔΣ της ΤΟΕ 

στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου. 

β) τα παράβολα της προηγούμενης παραγράφου, σε περίπτωση απόρριψης 

της ένστασης, καταπίπτουν υπέρ της ΤΟΕ, διαφορετικά επιστρέφονται στο 

δικαιούχο σωματείο. 

 

Άρθρο 26 

Έλεγχος Ντόπινγκ 

Στους διοργανωμένους από την ΤΟΕ αγώνες Πρωταθλημάτων και Κυπέλου 

μπορούν να διενεργούνται έλεγχοι για την καταπολέμηση του ντόπινγκ από τον 

Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4791/2021, 



του Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και της 

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας . 

 

Άρθρο 27 

Χειραγώγηση αγώνων 

Η ΤΟΕ υιοθετεί και εφαρμόζει τις διατάξεις του Κώδικα του Ολυμπιακού 

Κινήματος για την Πρόληψη τις Χειραγώγησης Αθλητών Αγώνων και τις 

κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τον 

νόμο 4639/2019. 

Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων είναι η 

Δικαστική Επιτροπή. 

 

Άρθρο  28 

Τεχνικοί Κανονισμοί 

Στους διοργανωμένους από την ΤΟΕ ή από άλλους φορείς, με την έγκρισή της, 

αγώνες, εφαρμόζοντοι οι ισχύοντες εκάστοτε Τεχνικοί Κανονισμοί της 

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας . 

 

Άρθρο 29 

Πειθαρχικά  Παραπτώματα 

Πειθαρχικά παραπτώματα τελούμενα κατά την διάρκεια των αγώνων κρίνονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Πειθαρχικού Κανονισμού της ΤΟΕ και του Κώδικα 

Δεοντολογίας, που παραβλέπουν τις επιβαλλόμενες κυρώσεις και τα αρμόδια 

για την επιβολή τους όργανα. 

 

Άρθρο 30 

Γενικές αρχές 

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τους Κανονισμούς αυτούς και δεν 

καθορίζεται από τη Γενική, την Ειδική ή την Ενιαία Προκήρυξη του κάθε 



Πρωταθλήματος, αλλά και για την αποσαφήνιση και συμπλήρωση ασαφειών 

και κενών, που τυχόν θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή των διατάξεών τους, 

η αρμοδιότητα της ρύθμισης ανήκει στο Δ.Σ. της ΤΟΕ μετά από σχετική 

πρόταση της Τεχνικής Διεύθυνσης των αγώνων ή της ΤΕ 

Οι αποφάσεις αυτές του Δ.Σ. τις ΤΟΕ,  θεωρούνται ότι έχουν την αυτή νομική 

ισχύ με τις διατάξεις, που διασαφηνίζουν ή συμπληρώνουν και είναι άμεσα 

εφαρμόσιμες. 

 

Άρθρο 31 

1. Η ΤΟΕ έχει δικαίωμα διεξαγωγής όλων των προβλεπόμενων από τους 

κανονισμούς της World Triathlon αγωνισμάτων του Τριάθλου. Οι Κανονισμοί 

της World Triathlon αναλογικά εφαρμόζονται από την Τεχνική Διεύθυνση των 

αγώνων, τους κριτές κ.λπ. ως Κανονισμοί αγώνων εσωτερικού και 

συμπληρώνουν τον παρόντα όπου δεν ορίζει σχετικά.  

2. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού ισχύει από την ημέρα έγκρισής του από 

την Γενική Συνέλευση της  Ομοσπονδίας και υπό τον όρο του τελικού ελέγχου 

νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό όπως ο νόμος ορίζει. 

 

Ο παρών Κανονισμός, που περιέχει …… άρθρα, εγκρίθηκε από τη Γενική 

Συνέλευση της Τ.Ο.Ε. στις …………., η οποία έγινε με τηλεδιάσκεψη. 

Εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να προβεί σε συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που 

θα υποδειχθούν από την αρμόδια διεύθυνση της Γ.Γ.Α. μετά τον νενομισμένο 

έλεγχο και θα τεθεί σε ισχύ, ευθύς ως εγκριθεί από τον Υφυπουργό Πολιτισμού 

και Αθλητισμού. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΕ 

Ο πρόεδρος                                                         ο Γενικός Γραμματέας  


