
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 

Η Κολύμβηζη είναι άθλημα κίνηζης μέζα ζηο νερό. 

 Ωο οργανφμένο άθλημα, ε θνιύκβεζε είλαη επηλόεζε ησλ λεώηεξσλ ρξόλσλ.  

 Ωο μέζο υσταγφγίας ζπλαληάηαη κεηαμύ ησλ πξώησλ δξαζηεξηνηήησλ  πνπ 

δνθίκαζε ν άλζξσπνο επάλσ ζηε γε. Οη αξραίνη Έιιελεο ηνπ έδηλαλ πνιύ 

πξνζνρή θαη ζεσξνύζαλ άζρεκν πξάγκα ην λα κελ κπνξεί θάπνηνο λα 

θνιπκπάεη. Σηνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο ηνπ 1896 ζπκπεξηιήθζεθε σο 

ηδηαίηεξν άζιεκα θαη ην θνιύκπη από ηόηε έγηλε έλα από ηα πην αγαπεηά 

αγσλίζκαηα. 

Όπσο  γηα όια ηα αζιήκαηα, δηαηάμεηο θαη θαλόλεο ηζρύνπλ θαη γηα ηελ θνιύκβεζε. 

Τα αγσλίζκαηα πνπ δηεμάγνληαη ζηνπο αγώλεο είλαη: 

 Γηα ηνπο άλδξεο: 

α)  Ελεύθερη θνιύκβεζε : 50κ, 100 κ., 200 κ., 400 κ.,800κ, 1500 κ. 

β) Ύπηια θνιύκβεζε : 50κ,100κ ,200κ. 

γ)  Πρόζθια θνιύκβεζε : 50κ,100κ,200κ. 

δ)  Κνιύκβεζε ηύπνπ πεηαλούδα : 50κ,100κ,200κ. 

ε)  Οκαδηθά:  4ρ100 κ. αηνκηθή θαη νκαδηθή ειεύζεξεο θνιύκβεζεο , 4ρ200κ. 

κηθηή αηνκηθή θαη νκαδηθή ειεύζεξεο θνιύκβεζε ,4ρ 100κ.θαη 4ρ 200κ. κηθηήο 

θνιύκβεζεο. 

 Γηα ηηο γπλαίθεο είλαη ηα ίδηα . 

ΔΙΓΗ ΚΟΛΤΜΒΗΗ: 

A) Κλαζζική κολύμβηζη: 

Η  θιαζζηθή θνιύκβεζε ραξαθηεξίδεηαη από ηέζζεξα ζηύι : 

 Το πρόζθιο κολύμπι: είλαη ην πην απιό, μεθνύξαζην θαη ζπλεζηζκέλν 

θνιύκπη. Σ' απηή ηελ πεξίπησζε ν άλζξσπνο κέζα ζην λεξό θηλείηαη έηζη αθξηβώο 

όπσο ν βάηξαρν 
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 Το  κρόουλ ή  ελεύθερο κολύμπι: Τν ζώκα βξίζθεηαη ζ' επίπεδε ζρεδόλ 

ζέζε κε ην λεξό, κπξνύκπηα δειαδή  κε ην πξόζσπν πξνο ην λεξό θαη ηα ρέξηα 

θηλνύληαη ειεύζεξα θάλνληαο θπθιηθέο θηλήζεηο, ε κηζή θακπύιε ηνπ θύθινπ γίλεηαη 

κέζα από ην λεξό θη ε άιιε κηζή πάλσ απ' ηελ επηθάλεηά ηνπ, ζηνλ αέξα. 

 

 

 

 

 

 Η πεηαλούδα ή δελθίνι: Είλαη ην λεόηεξν από ηα ηέζζεξα είδε θνιύκβεζεο. 

Σηελ αξρή νλνκάζηεθε πεηαλούδα επεηδή ηα ρέξηα θαηά ηελ θίλεζε ηνπο κνηάδνπλ κε 

ηελ θίλεζε ηεο πεηαινύδαο. Δελθίνι νλνκάζηεθε ιόγσ ηεο θίλεζεο ησλ πνδηώλ πνπ 

κνηάδεη κε ηελ θίλεζε ηνπ δειθηληνύ. Τν  

1953 ε F.I.N.A αλαγλώξηζε ηελ Πεηαινύδα επίζεκα σο ηέηαξην ζηηι θνιύκβεζεο. Τν 

1956 ζηνπο Οιπκπηαθνύο ηεο Μειβνύξλεο ε πεηαινύδα δηεμάγεηαη γηα πξώηε θνξά 

ζαλ ηέηαξην είδνο. 

 

 

 

 

 

 

 Το ύπηιο κολύμπι: Όηαλ ν θνιπκβεηήο βξίζθεηαη ζε ζέζε αλάζθειε κέζα ζην 

λεξό, κε ηελ πιάηε ηνπ δειαδή ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ. 

 

 

 
 
 
 



Β) Καηάδσζη: Θεσξείηαη είδνο ηεο ηετνικής θνιύκβεζεο. Γηα λα θνιπκπήζεη θάπνηνο 

κ' απηόλ ηνλ ηξόπν, πξέπεη λα έρεη κάζεη λα ειέγρεη πνιύ θαιά ηελ  λαπλνή ηνπ, 

επεηδή ρξεηάδεηαη λα παξακείλεη γηα νξηζκέλν δηάζηεκα θάησ  πό ην λεξό. Πξέπεη λα 

δηαηεξεί ηα κάηηα  αλνηρηά, γηα λ' απνθύγεη πηζαλά θηππήκαηα 

 

 

 

 

 

 

Γ) Η  ηετνική κολύμβηζη  (finswimming). Γηα λα θνιπκπήζεη θάπνηνο ρξεηάδεηαη έλα 

είδνο πέδηινπ, πνπ νλνκάδεηαη κνλνπέδηιν. Καη ηα δύν πόδηα 

βξίζθνληαη κέζα ζε απηό ην κνλνπέδηιν  θαη ν αζιεηήο ρξεζηκνπνηεί ην ζώκα 

ηνπ γηα λα θηλεζεί, όπσο αθξηβώο νη γοργόνες. 

Ιζηορία: 

 

 Η ηζηνξία ηεο Τερληθήο Κνιύκβεζεο μεθηλά ηε δεθαεηία ηνπ 1920, όηαλ ν 

αμησκαηηθόο ηνπ Γαιιηθνύ ζηξαηνύ Κνιηέ, ρξεζηκνπνίεζε γηα πξώηε θνξά 

πέδηια. Τν1936 έγηλαλ ζηελ Γαιιία νη πξώηνη αγώλεο κε πέδηια ζε πηζίλα θαη 

ην 1967 νη πξώηνη Παλεπξσπατθνί αγώλεο ηερληθήο θνιύκβεζεο. Τν 1972 

ζεσξείηαη έηνο ζηαζκόο γηα ηε ηερληθή θνιύκβεζε γηαηί κε ηε ρξήζε ηνπ 

κνλνπηέξπγνπ γελλήζεθε κηα λέα ηερληθή ε νπνία κηκείηαη ηα δειθίληα ζην 

λεξό. 

 

 Η ηερληθή θνιύκβεζε είλαη επίζεκν Οιπκπηαθό άζιεκα, αιιά δελ έρεη εληαρζεί 

αθόκε ζην Οιπκπηαθό πξόγξακκα. Σην εμσηεξηθό ππό ηελ αηγίδα ηεο CMAS, 

δηνξγαλώλνληαη θαη δηεμάγνληαη ζηηο θαηεγνξίεο Αλδξώλ θαη Γπλαηθώλ θαζώο 

θαη Έθεβσλ / Νεαλίδσλ, Παγθόζκηα θαη Παλεπξσπατθά πξσηαζιήκαηα. 

 

Όπσο  γηα όια ηα αζιήκαηα, δηαηάμεηο θαη θαλόλεο ηζρύνπλ θαη γηα ηελ ηερληθή 

θνιύκβεζε. Τα αγσλίζκαηα πνπ δηεμάγνληαη ζηνπο αγώλεο είλαη: 

 

 Γηα ηνπο άλδξεο: 

α) Αγσλίζκαηα Επηθάλεηαο : 50κ, 100 κ., 200 κ., 400 κ.,800κ, 1500 κ. 
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β) Δηπιά πέδηια : 50κ,100κ ,200κ.,400κ,800κ. 

γ) Υπνβξύρην : 50κ,100κ,200κ.,400κ,800κ. 

δ)  Οκαδηθά:  4ρ100 κ. δηπιά πέδηια νκαδηθή  , 4ρ200κ. δηπιά πέδηια νκαδηθή  

,4ρ100κ.επηθάλεηαο θαη 4ρ 200κ. επηθάλεηαο. 

 Γηα ηηο γπλαίθεο είλαη ηα ίδηα . 

 

 

 

 

 

 

 Τέινο ε  άπλνε  θνιύκβεζε έλα λέν άζιεκα ηερληθήο θνιύκβεζεο όπσο θαη ε 

σποβρύτια κολύμβηζη 

 

Γ) Καλλιηετνική ή ζσγτρονιζμένη κολύμβηζη: 

 Ιζηορία: 

Τν άζιεκα μεθίλεζε σο δεκνθηιήο ςπραγσγία ζηηο ΗΠΑ ζηε δεθαεηία ηνπ 1930, δελ 

αλαπηύρζεθε όκσο ζαλ νξγαλσκέλν ζπνξ παξά κόλν κεηά ην 1950. Αλαγλσξίζηεθε 

από ηελ FINA, ηνλ δηεζλή νξγαληζκό θνιύκβεζεο, ην 1952. Τν πξώην παγθόζκην 

πξσηάζιεκα έγηλε ην 1973, ελώ ην άζιεκα πεξηιήθζεθε γηα πξώηε θνξά 

ζηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 1984. Μέρξη θαη ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 

1996. 

 Η ζπγρξνληζκέλε θνιύκβεζεείλαη άζιεκαηνπ πγξνύ ζηίβνπ. Σπκπεξηιήθζεθε ζην 

πξόγξακκα ησλ αγώλσλ κόιηο ην 1973. Έρεη ηξία αγσλίζκαηα, ην αηνκηθό, ην 

ληνπέην  θαη ην νκαδηθό. 

 Παξαδνζηαθά, ην άζιεκα ήηαλ απνθιεηζηηθά γηα γπλαίθεο, αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα 

ππάξρεη έλα ηζρπξό θίλεκα γηα λα γίλεη θαη άζιεκα ησλ αληξώλ, ελώ πξόζθαηα 

έρνπλ αξρίζεη λα ιακβάλνπλ ρώξα θαη ηέηνηεο δηνξγαλώζεηο, όπσο θαη κε ληνπέηα 

άληξαο / γπλαίθα. Η ζπγρξνληζκέλε θνιύκβεζε είλαη έλα είδνο επίδεημεο κέζα ζην 

λεξό, ζην νπνίν νη αζιήηξηεο θξίλνληαη γηα ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ θνιπκβεηηθώλ 

θηλήζεσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί από ηηο αξκόδηεο αζιεηηθέο αξρέο. Οη αζιήηξηεο 
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βαζκνινγνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε κηαο ζεηξάο από θηγνύξεο θαη γηα έλα ηππηθό 

θνιπκβεηηθό πξόγξακκα πνπ γίλεηαη κε ηε ζπλνδεία ηεο κνπζηθήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E) Τδαηοζθαίριζη:  Eλαη νκαδηθό άζιεκα, ην νπνίν δηεμάγεηαη ζε πηζίλα, από δύν 

επηακειείο νκάδεο - έμη παίθηεο θαη έλαλ ηεξκαηνθύιαθα. Ο ζθνπόο ηνπ παηρληδηνύ 

είλαη ε επίηεπμε ηεξκάησλ κε ηελ ξίςε ηεο κπάιαο κέζα ζην ηέξκα πνπ θπιάζζεηαη 

από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα, θαη ληθήηξηα είλαη ε νκάδα κε ηα πεξηζζόηεξα ηέξκαηα. 
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