
 

 

                                                                      

 
                

 
                                                                                     

 
 

 

      ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

          ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚOY ΦΕΣΤΙΒΑΛ          
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ διοργανώνει το 7ο 

Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Ακαδημιών 6-9 ετών με την επωνυμία " Χριστούγεννα 

στην πισίνα της Αλεξανδρούπολης 2022". Η ημερίδα θα διεξαχθεί  στην 

Αλεξανδρούπολη και στο Δημοτικό Κολυμβητήριο "Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης" 50μ. 

με 10 διαδρομές , την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 .  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

➢ Συμμετέχουν όλοι οι σύλλογοι που ανήκουν στη δύναμη της Κ.Ο.Ε. Καθώς και 

σύλλογοι της αλλοδαπής που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 

➢ Αθλητές-τριες που έχουν γεννηθεί τα έτη 2014 (9 ετών), 2015 (8 ετών), 2016 (7 

ετών) και 2017 (6 ετών), καθώς και μεγαλύτερα αρχάρια παιδιά (>2013). 

➢ Η διάρκεια της ημερίδας είναι 1 ημέρα και 1 συνολικά αγωνιστική ενότητα 

(Κυριακή πρωί). 

➢ Οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων έχουν ως εξής : 

       11/12/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ πρωί : προθέρμανση 10.00 , έναρξη 11.00 

 

 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

➢ Κάθε κολυμβητής-τρια δικαιούται να συμμετέχει σε όσα αγωνίσματα επιθυμεί.  

➢ Στο ομαδικό αγώνισμα συμμετέχουν 4 αγόρια και 4 κορίτσια ανεξαρτήτου 

ηλικίας. 



 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι συμμετέχοντες αθλητές θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα βεβαίωση 

υγείας ή ο κάθε σύλλογος υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει πως όλοι του οι 

κολυμβητές-τριες είναι υγιείς και ικανοί να συμμετέχουν στην Ημερίδα. 

 

Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής με αριθμό αθλητών μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 

2022. 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Μέχρι την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14.00. 

 

Το ποσό συμμετοχής του κάθε αθλητή-τριας ορίζεται στα  10 €  . Το ποσό θα 

καταβάλλεται από το σωματείο στη γραμματεία των αγώνων. Το συνολικό ποσό για 

κάθε σύλλογο θα υπολογιστεί με βάση τις συμμετοχές την ημέρα των αγώνων. 

 

Αποστολή δηλώσεων συμμετοχής στο email : oftha.alexandroupolis@gmail.com 

tasoswimmer1981@hotmail.com  

 

Η κάθε δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από ονομαστική κατάσταση των 

αθλητών και θα πρέπει να αναγράφεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(email) του συλλόγου ή του δηλούντος για περαιτέρω αλληλογραφία, ενημερώσεις 

καθώς και τα ονόματα και τα τηλέφωνα του προπονητή και του εφόρου του σωματείου. 

 

ΕΠΑΘΛΑ  

 

• Όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές θα βραβευθούν με μετάλλιο και δωράκι. 

•  Οι ομάδες θα πραγματοποιήσουν παρέλαση με το σύνολο των αθλητών-τριών 

τους. 

• Για περισσότερες πληροφορίες : γραφείο ΟΦΘΑ 25510 23461, κ. Τυλιγαδά 

Γιώργο 6945381427 (προπονητής), κ. Καλλιτσάρη Τάσο  6944589677 

(προπονητής), κα Αθανασίου Γιώτα (τηλ. 6977625479 ), κ. Τυλιγαδά Ανάργυρο 

6973077863 (προπονητής).  

• Εδώ θα βρείτε το κολυμβητήριο της πόλης μας: 

https://www.google.gr/maps/place/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE

%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%

8C+%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%A

E%CF%81%CE%B9%CE%BF+%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD

%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82/@4

0.8565217,25.8800182,564m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14b21cba481d6fd9:0x254e

5d7c988108c3!8m2!3d40.8565177!4d25.8825931?hl=el 

 

 https://www.facebook.com/swimmingaxd?fref=ts 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ  11/ 12 / 2022 

 

Προθέρμανση 10.00 – έναρξη Φεστιβάλ 11.00 

 

 

1. 25μ. Πέδιλα Πόδια ΕΛΕΥΘΕΡΟ  2015 – 2016 – 2017 Κ/Α 

2. 25μ. Πέδιλα ΕΛΕΥΘΕΡΟ 2015 – 2016 – 2017 

και αρχάρια μεγαλύτερης ηλικίας 

Κ/Α 

3. 25μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ 2014 – 2015 -2016 – 2017 

και αρχάρια μεγαλύτερης ηλικίας 

Κ/Α 

4. 25μ. Πέδιλα ΥΠΤΙΟ 2015 – 2016 – 2017 

και αρχάρια μεγαλύτερης ηλικίας 

Κ/Α 

5. 25μ. ΥΠΤΙΟ 2014 – 2015 -2016 – 2017 

και αρχάρια μεγαλύτερης ηλικίας 

Κ/Α 

6. 25μ. ΠΡΟΣΘΙΟ 2014 – 2015 

και αρχάρια μεγαλύτερης ηλικίας 

Κ/Α 

7. 25μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 2014 – 2015 

και αρχάρια μεγαλύτερης ηλικίας 

Κ/Α 

8. 8 x 50μ. Πέδιλα & σφουγγάρι Ανεξαρτήτου ηλικίας 4Κ/4Α 

 

 

 

 

 

 

 

 


