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 ΗΜΔΡΙΓΑ ΣΑΥΤΣΗΣΩΝ 

ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ 2018 

 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΚΟΛΤΜΒΗΣΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ          

 

O ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ & Ο ΝΑΤΣΑΘΛΗΣΙΚΟ 

ΟΜΙΛΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΓΗΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ θαη ηελ 

ΠΔ.ΚΟ.ΑΝ.ΜΑ.Θ θαη ππό ηελ αηγίδα ηεο Κ.Ο.Δ. δηνξγαλώλνπλ ηελ 2
ε
 Ηκεξίδα Σαρπηήηωλ 

Αγωληζηηθώλ & Πξναγωληζηηθώλ θαηεγνξηώλ πνπ ζα δηεμαρζεί ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε ην άββατο 

27/10/2018. 
Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζην Γεκνηηθό θνιπκβεηήξην Αιεμαλδξνύπνιεο 50κ. κε 10 

δηαδξνκέο θαη ζα γίλνπλ κε ειεθηξνληθή ρξνλνκέηξεζε OMEGA, ζύκθωλα κε ηνπο δηεζλείο 

θαλνληζκνύο θνιύκβεζεο. Οη ρξόλνη είλαη επίζεκνη θαη ζα θαηαρωξεζνύλ ζην αξρείν ηεο Κ.Ο.Δ. 

 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 πκκεηέρνπλ όινη νη ζύιινγνη πνπ αλήθνπλ ζηε δύλακε ηεο Κ.Ο.Δ. θαζώο θαη ζύιινγνη ηεο 

Αιινδαπήο πνπ ζα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ. 

 Αζιεηέο-ηξηεο πνπ έρνπλ γελλεζεί ηα έηε 2010 - 2007 ζα αλήθνπλ ζηελ πξναγωληζηηθή 

θαηεγνξία, θαη νη κεγαιύηεξνη ηνπ 2006 ζηελ αγωληζηηθή θαηεγνξία. 

 Η δηάξθεηα ηωλ αγώλωλ είλαη 1 εκέξα θαη 2 ζπλνιηθά αγωληζηηθέο ελόηεηεο (άββαην πξωί 

ζηηο 10.30 & άββαην απόγεπκα ζηηο 17.30 αληίζηνηρα). 

 Οη ώξεο δηεμαγωγήο ηωλ αγώλωλ έρνπλ ωο εμήο : 

Α)      άββαην  πξωί : πξνζέξκαλζε 09.30 , έλαξμε αγώλωλ 10.30 & απόγεπκα πξνζέξκαλζε 

16.30, έλαξμε αγώλωλ 17.30 

 

 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

 Οη θνιπκβεηέο ηωλ αγωληζηηθώλ θαηεγνξηώλ θνιπκπνύλ κέρξη 4 αηνκηθά αγωλίζκαηα. 

 Οη θνιπκβεηέο ηωλ πξναγωληζηηθώλ θαηεγνξηώλ θνιπκπνύλ 9 & 10 εηώλ κέρξη 2 αηνκηθά 

αγωλίζκαηα θαη έλα αλά αγωληζηηθή ελόηεηα ελώ ηα 11 & 12 εηώλ κέρξη 3 αηνκηθά 

αγωλίζκαηα. 

 Μεηά ηελ Α' θάζε ηνπ θάζε αγωλίζκαηνο ζα πξνθξίλνληαη νη 8 θαιύηεξνη ζηελ Β' θάζε, 

ζηε ζπλέρεηα νη 4 ζηελ Γ' θάζε θαη ζην ηέινο νη 2 γηα ηνλ ηειηθό. 

  Κνιπκβεηήο ή θνιπκβήηξηα πνπ πξνθξίλεηαη ζηελ Γ' θάζε θαη ηωλ ηεζζάξωλ 

αγωληζκάηωλ έρεη δηθαίωκα λα θνιπκπήζεη κόλν ζηα 3 από ηα 4. 

 

Κάζε αγώληζκα ζα δηεμάγεηαη ζε ζεηξέο ΟΠΔΝ αγωληζηηθώλ θαη ΟΠΔΝ πξναγωληζηηθώλ 

θαηεγνξηώλ, αξρίδνληαο από ηελ πην αξγή θαη ηειεηώλνληαο κε ηελ πην γξήγνξε ζεηξά. 

 

 

 



ΑΓΩΝΙΣΙΚΔ & ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΙΚΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 

 

1ε θαηεγνξία – Πξναγωληζηηθή θαηεγνξία (9 έωο 12 εηώλ) 

2ε θαηεγνξία – Αγωληζηηθή θαηεγνξία (13 εηώλ θαη άλω) 

 

ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο αζιεηέο ζα δηαζέηνπλ απαξαίηεηα ζεωξεκέλα ΓΔΛΣΙΑ Αζιεηηθήο 

Ιδηόηεηαο ηεο Κ.Ο.Δ. Πιελ ηωλ αιινδαπώλ αζιεηώλ. 

 

 

ΟΡΙΣΙΚΗ ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

Σν πνζό ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε αζιεηή -ηξηαο νξίδεηαη ζηα 10 επξώ. Σν πνζό ζα θαηαβάιιεηαη από 

ην ζωκαηείν ζηε γξακκαηεία ηωλ αγώλωλ. Σν ζπλνιηθό πνζό γηα θάζε ζύιινγν ζα ππνινγηζηεί κε 

βάζε ηηο ζπκκεηνρέο ηελ εκέξα ηωλ αγώλωλ. Από ηα ρξήκαηα απηά ην πνζό ηωλ 2 επξώ ζα πάλε 

ζηα παηδηθά ρωξηά SOS, 2 επξώ ζα κνηξαζηνύλ ζηνπο θνιπκβεηέο-ηξηεο ( αγωληζηηθώλ 

θαηεγνξηώλ)  ηωλ ηειηθώλ θαη  3 επξώ βάζεη ηεο (ππ. αξ. πξωη. 622/Δ, 30/1/2018 απόθαζε ηεο 

ΚΟΔ) απνδίδνληαη ζηελ Κνιπκβεηηθή Οκνζπνλδία Διιάδνο ). 

 

Απνζηνιή δειώζεωλ ζπκκεηνρήο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Κνιύκβεζεο Αλαη. 

Μαθεδνλίαο & Θξάθεο ζην email : pekoanmath@yahoo.gr. μέχρι την Σετάρτη 24/10/2018.  Η 

θάζε δήιωζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ηωλ αζιεηώλ θαη ζα πξέπεη λα 

αλαγξάθεηαη ε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (email) ηνπ ζπιιόγνπ ή ηνπ δεινύληνο γηα 

πεξαηηέξω αιιεινγξαθία, ελεκεξώζεηο θαζώο θαη ηα νλόκαηα θαη ηα ηειέθωλα ηνπ πξνπνλεηή θαη 

ηνπ εθόξνπ ηνπ ζωκαηείνπ. 

 

ΔΠΑΘΛΑ  

 Θα απνλεκεζνύλ βξαβεία ζηνπο 4 ληθεηέο-ηξηεο ηνπ θάζε αγωλίζκαηνο 
 

Γηα πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο απεπζπλζείηε  ζηνλ πξνπνλεηή θ. Γηώξγν Σπιηγαδά  (ηει. 

6945381427) θαη ζηνλ πξνπνλεηή θ. Σάζν Καιιηηζάξε (ηει. 6944589677). 

 
Α' ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ  ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ 10.30 

 

50 ΠΔΣΑΛΟΤΓΑ          ΑΓΩΝΙΣΙΚΑ             Α/Γ     

50 ΠΔΣΑΛΟΤΓΑ          ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΙΚΑ     Α/Γ    

50 ΤΠΣΙΟ                     ΑΓΩΝΙΣΙΚΑ             Α/Γ     

50 ΤΠΣΙΟ                    ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΙΚΑ     Α/Γ    

 

 Θα αθνινπζήζεη ε Β' θάζε πνπ ζπκκεηέρνπλ νη 8 θαιύηεξνη θνιπκβεηέο-ηξηεο 

 ηε ζπλέρεηα ε Γ' θάζε πνπ ζπκκεηέρνπλ νη 4 θαιύηεξνη θνιπκβεηέο-ηξηεο 

 θαη ζηε Γ' θάζε ζπκκεηέρνπλ νη 2 θαιύηεξνη θνιπκβεηέο-ηξηεο 

 

Β' ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ  ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ 17.30 

 

 

50 ΠΡΟΘΙΟ              ΑΓΩΝΙΣΙΚΑ              Α/Γ     

50 ΠΡΟΘΙΟ              ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΙΚΑ     Α/Γ    

50 ΔΛΔΤΘΔΡΟ           ΑΓΩΝΙΣΙΚΑ             Α/Γ     

50 ΔΛΔΤΘΔΡΟ           ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΙΚΑ     Α/Γ     

 

 Θα αθνινπζήζεη ε Β' θάζε πνπ ζπκκεηέρνπλ νη 8 θαιύηεξνη θνιπκβεηέο-ηξηεο 

 ηε ζπλέρεηα ε Γ' θάζε πνπ ζπκκεηέρνπλ νη 4 θαιύηεξνη θνιπκβεηέο-ηξηεο 

 θαη ζηε Γ' θάζε ζπκκεηέρνπλ νη 2 θαιύηεξνη θνιπκβεηέο-ηξηεο 
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