
                                                                

               

 
                                                                                     

 
       

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  

          ΚΟΛΤΜΒΗΣΙΚOY ΦΔΣΙΒΑΛ     
      

Ο ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΗΜΟ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ  δηνξγαλώλνπλ ην 5ν Υξηζηνπγελληάηηθν Φεζηηβάι Αθαδεκηώλ 6-9 εηώλ 

κε ηελ επωλπκία “ Υπιζηούγεννα ζηην πιζίνα ηηρ Αλεξανδπούποληρ 2018” ηελ Κπξηαθή 16 

Δεθεκβξίνπ 2018.  

 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ 

 

Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζην Δεκνηηθό θνιπκβεηήξην Αιεμαλδξνύπνιεο «Δεκνζζέλεο 

Μηραιεληδάθεο» 50m, 10 δηαδξνκώλ. 

 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

 πκκεηέρνπλ όινη νη ζύιινγνη πνπ αλήθνπλ ζηε δύλακε ηεο Κ.Ο.Ε. Καζώο θαη ζύιινγνη 

ηεο αιινδαπήο πνπ ζα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ. 

 Αζιεηέο-ηξηεο πνπ έρνπλ γελλεζεί ηα έηε 2010 (9 εηώλ), 2011 (8 εηώλ), 2012 (7 εηώλ) θαη 

2013 (6 εηώλ), θαζώο θαη κεγαιύηεξα αξράξηα παηδηά (>2009). 

 Η δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο είλαη 1 εκέξα θαη 1 ζπλνιηθά αγωληζηηθή ελόηεηα (Κπξηαθή πξωί). 

 Οη ώξεο δηεμαγωγήο ηωλ αγώλωλ έρνπλ ωο εμήο : 

        16/12/2018 ΚΤΡΙΑΚΗ πξωί :  πξνζέξκαλζε 10.00 , έλαξμε 11.00 

 

 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

 Κάζε θνιπκβεηήο-ηξηα δηθαηνύηαη λα ζπκκεηέρεη ζε 2 αηνκηθά αγωλίζκαηα  

 ην νκαδηθό αγώληζκα ζπκκεηέρνπλ 4 αγόξηα θαη 4 θνξίηζηα αλεμαξηήηνπ ειηθίαο. 

 

ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο αζιεηέο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ απαξαίηεηα βεβαίωζε πγείαο ή ν θάζε 

ζύιινγνο ππεύζπλε δήιωζε πνπ λα δειώλεη πωο όινη ηνπ νη θνιπκβεηέο-ηξηεο είλαη πγηείο θαη 

ηθαλνί λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ Ηκεξίδα. 

 



ΟΡΙΣΙΚΗ ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

Μέρξη ηελ Σεηάξηε 12 Δεθεκβξίνπ 2018 θαη ώξα 14.00. 

 

Σν πνζό ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε αζιεηή-ηξηαο νξίδεηαη ζηα 7 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. 

Απνζηνιή δειώζεωλ ζπκκεηνρήο ζην email : tasoswimmer1981@hotmail.com  

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  

 

 Όινη νη ζπκκεηέρνληεο αζιεηέο ζα βξαβεπζνύλ κε αλακλεζηηθό δίπιωκα κεηάιιην & 

δωξάθη έθπιεμε. 

 ηελ εθδήιωζε ζα παξεπξεζεί ζα κνηξάζεη απηόγξαθα θαη ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο 

απνλνκέο έλαο θνιπκβεηήο έθπιεμε!!! 

  Οη νκάδεο ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ παξέιαζε κε 4-6 ζπλνιηθά θνιπκβεηέο-ηξηεο. 

 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο : γξαθείν ΟΦΘΑ 25510 23461, Σπιηγαδάο Γηώξγνο 

6945381427 (πξνπνλεηήο), Καιιηηζάξεο Σάζνο  6944589677 (πξνπνλεηήο). 

Εδώ ζα βξείηε ην θνιπκβεηήξην ηεο πόιεο καο    https://www.facebook.com/swimmingaxd?fref=ts 

ηελ ζειίδα ηεο νκάδαο καο ζην FB       https://www.facebook.com/%CE%9F%CE%A6%CE%98%CE%91-

396070103859119/ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΔΣΙΒΑΛ 

 

ΚΤΡΙΑΚΗ  16/ 12 / 2018 

Πποθέπμανζη 10.00 – έναπξη Φεζηιβάλ 11.00 

 

1. 25κ. Πόδηα ΕΛΕΤΘΕΡΟ πέδηια 2010 – 2011 - 2012 Κ/Α 

2. 25κ. Πέδηια ΕΛΕΤΘΕΡΟ 2010 – 2011 - 2012 Κ/Α 

3. 25κ. ΕΛΕΤΘΕΡΟ 2010 – 2011 - 2012 Κ/Α 

4. 50κ. ΕΛΕΤΘΕΡΟ 2009 - 2010 Κ/Α 

5. 25κ. Πέδηια ΤΠΣΙΟ 2010 – 2011 - 2012 Κ/Α 

6. 25κ. ΤΠΣΙΟ 2010 – 2011 - 2012 Κ/Α 

7. 50κ.  ΤΠΣΙΟ 2009 - 2010 Κ/Α 

8. 25κ. ΠΡΟΘΙΟ 2010 – 2011 - 2012 Κ/Α 

9. 50κ. ΠΡΟΘΙΟ 2009 - 2010 Κ/Α 

10. 25κ. ΠΕΣΑΛΟΤΔΑ 2009 - 2010 Κ/Α 

11. 8 x 50κ. Πέδηια & ζθνπγγάξη Αλεμ. ειηθίαο 4Κ/4Α 

 

                        H Ππόεδπορ                                                                  Ο Γεν. Γπαμμαηέαρ 

 

 

                 Ροςζζίδος Υπιζηίνα                                                       αΐπηρ  Υπςζοβαλάνηηρ     
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