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Περίληψη

Σκοπός της εργασίας ήταν να καταγράψει τα
παγκόσμια ρεκόρ όλων των ατομικών και ομα-
δικών αγωνισμάτων στο άθλημα της κολύμβησης
για τις διεθνείς κατηγορίες των ανδρών και των
γυναικών (έως τον Ιούλιο 2011) και στη συνέχεια
να συγκρίνει τα ρεκόρ αυτά μεταξύ των δυο φύ-
λων. Το υλικό της μελέτης αναζητήθηκε στις
ιστοσελίδες της Διεθνούς Επιτροπής Κολύμβησης
(FINA) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κολύμ-
βησης (LEN). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι
στην κατηγορία των ανδρών-γυναικών, το γυ-
ναικείο φύλο υπολειπόταν στα αγωνίσματα τα-
χύτητας (50-100μ.) από 9.11% έως 11.89% ενώ
αντίθετα στα αγωνίσματα αντοχής (800-1.500μ.)
οι επιδόσεις του γυναικείου φύλου υπολείπονταν
σε μικρότερο ποσοστό, δηλαδή από 7.26% έως
8.50%. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποι-
ήθηκε το One Sample: Test on a single proportion
και παρατηρήθηκε ότι υπάρχει μια σημαντική
ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των παγκόσμιων
ρεκόρ των δυο φύλων, τουλάχιστον 8 στα 10 ρε-
κόρ, δηλαδή με πιθανότητα p=0.8. Από τα απο-
τελέσματα συμπεραίνεται ότι οι επιδόσεις του
γυναικείου φύλου υπολείπονται αντιστοίχως του
ανδρικού φύλου και αυτό οφείλεται πέραν της
καλής τεχνικής και των ανθρωπομετρικών δια-
φορών και στο γεγονός ότι υπάρχουν και σημα-
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Abstract

The purpose of this study was to compare the

world records in all individual and relay swim-

ming events in the international categories be-

tween women and men (until July 2011). The

material of the study was sought in the web

pages of F.I.N.A. and L.E.N. For the statistical

analyses, One Sample Test on a single proportion

was used. The results showed that in the category

of men and women, the females had 9.11% to

11.89% lower performance in the speed events

(50-100m), where force and explosiveness are

required. On the contrary in endurance events

(800-1.500m) the female records were 7.26%

to 8.50% lower compared with the respective

male records. A percentage difference between

the world records of the two sexes was observed

at least in 8 out of the 10 records (p=0.8). In

conclusion, the female records were lower com-

pared to the male records. This is mainly due

to swimming technique and anthropometric

differences which exist between the two sexes.

Additional factors might be the important mor-

phological, neuromuscular, cardiorespiratory,

hormonal and psychological differences which

are determined by genetic factors. However, in

the recent years this difference tends to decrease
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Εισαγωγή

Σ
το άθλημα της κολύμβησης οι πιο

σημαντικοί αγώνες είναι οι Oλυ -

μπιακοί οι οποίοι διεξάγονται κάθε

τέσσερα χρόνια αλλά και τα παγκόσμια

πρωταθλήματα τα οποία διεξάγονται κάθε

δυο χρόνια. Στις δυο αυτές αγωνιστικές

συναντήσεις συμμετέχουν οι κορυφαίοι

κολυμβητές και κολυμβήτριες απ’ όλες

σχεδόν τις χώρες της υφηλίου. Εκτός από

τους παραπάνω αγώνες διεξάγονται και

άλλοι σε κάθε ήπειρο όπως είναι οι ευρω-

παϊκοί, οι αμερικανικοί, οι ασιατικοί, οι

αφρικανικοί, της Ωκεανίας, οι μεσογειακοί

και άλλοι. Oι αγώνες που προαναφέρθηκαν

συνήθως έχουν διάρκεια από 5 έως 8 ημέ-

ρες, η συμμετοχή είναι μεγάλη και ο συ-

ναγωνισμός είναι υψηλός που έχει ως απο-

τέλεσμα να καταρρίπτονται τις περισσό-

τερες φορές και αρκετά ρεκόρ.

Το γυναικείο φύλο άρχισε να ασχο-

λείται με τον αθλητισμό και να συμμετέχει

σε αγώνες πολύ αργότερα σε σχέση με

το ανδρικό φύλο. Κατά τους πρώτους

σύγχρονους Oλυμπιακούς που διεξήχθη-

σαν το 1896 στην Αθήνα, η κολύμβηση

υπήρχε στο επίσημο Oλυμπιακό πρόγραμ-

μα των αγώνων. Στην αρχή συμμετείχε

μόνο το ανδρικό φύλο ενώ το γυναικείο
φύλο αγωνίστηκε για πρώτη φορά 16
χρόνια αργότερα. Το 1912 στους Oλυ -
μπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης το γυ-
ναικείο φύλο συμμετείχε στο μοναδικό
ατομικό αγώνισμα των 100 μέτρων ελεύ-
θερο και στη σκυταλοδρομία 4΅100 μέτρα
ελεύθερο (http://en.wikipedia.org/wiki/
FINA). Σταδιακά στους Oλυμπιακούς
Αγώνες που ακολούθησαν οι γυναίκες
άρχισαν να συμμετέχουν και στα υπόλοιπα
αγωνίσματα μέχρι που στις μέρες μας
και τα δύο φύλα να συμμετέχουν ακριβώς
στα ίδια ατομικά και ομαδικά αγωνίσματα
(Γιάτσης & Σαμπάνης, 1993). Όσον αφορά
τη συμμετοχή του γυναικείου φύλου κατά
την τελευταία πεντηκονταετία ενδεικτικά
αναφέρεται ότι στους Oλυ μπιακούς Αγώ-
νες το 1952 στο Ελσίνκι το γυναικείο
φύλο αποτελούσε το 11%, το 1988 στη
Σεούλ αποτελούσε το 26% και το 2004
στην Αθήνα αποτελούσε το 40% των συ-
νολικά συμμετεχόντων στους αγώνες (Seil-
er, DeKoning & Foster, 2007).

Oι επιδόσεις του γυναικείου φύλου
στην κολύμβηση συγκρινόμενες με τις
αντίστοιχες του ανδρικού φύλου υπολεί-
πονται, όπως κατά κανόνα συμβαίνει και
σε όλα σχεδόν τα ατομικά αθλήματα.

ντικές μορφολογικές, νευρομυϊκές, καρδιοανα-
πνευστικές, ορμονικές και ψυχολογικές διαφορές
που καθορίζονται από γενετικούς παράγοντες.
Όμως, η διαφορά αυτή τείνει να μειώνεται τα
τελευταία χρόνια ιδιαίτερα στα αγωνίσματα
αντοχής στα οποία μάλιστα ο αερόβιος μηχανι-
σμός παραγωγής ενέργειας συμμετέχει σε ποσο -
στά που βρίσκονται πάνω από το 70%. Γνωρί-
ζοντας όμως τις ανθρωπομετρικές και λειτουρ-
γικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των δυο
φύλων, θεωρείται ενδεχομένως απίθανο κάποια
στιγμή στο μέλλον, οι κολυμβητικές επιδόσεις
του γυναικείου φύλου να μην διαφέρουν από
τις αντίστοιχες επιδόσεις του ανδρικού φύλου.

Λέξεις-κλειδιά: κολύμβηση, παγκόσμια ρεκόρ,
φύλο, άνδρες, γυναίκες.

and particularly in the events where the partic-

ipation of the aerobic system of energy pro-

duction is higher, over 70%. Nevertheless, con-

sidering the anthropometric and functional dif-

ferences between the two sexes, it is considered

rather improbable the swimming records of fe-

male swimmers to match the respective records

of male swimmers in the near future.

Key-words: swimming, world records, sex, men,

women.


