
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ MASTERS

Το Εκπολιτιστικό Αθλητικό Τμήμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» διοργανώνει το Σάββατο 11 και
Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017 Αγώνες Κολύμβησης Βετεράνων (MASTERS) με την
ονομασία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ».

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο 50m (8 διαδρομών)
Θεσσαλονίκης, με ηλεκτρονική χρονομέτρηση και σύμφωνα με τους κανονισμούς της
F.I.N.A.

Οι χρόνοι που θα επιτευχθούν είναι επίσημοι και θα καταχωρηθούν στο αρχείο της
Κ.O.Ε. Τα αποτελέσματα θα αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του κολυμβητηρίου
15' μετά το πέρας κάθε αγωνίσματος.

Στη διοργάνωση, μετέχουν κολυμβητές/τριες που ανήκουν σε Σωματείο – Μέλος της
ΚΟΕ, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν δελτίο αναγνώρισης αθλητικής ιδιότητας το οποίο
έχει εκδοθεί από την Ομοσπονδία και είναι πρόσφατα θεωρημένο. Όσοι κολυμβητές/τριες
ανήκαν παλαιά σε κάποιο σωματείο, δεν απαιτείται η έκδοση νέου δελτίου, παρά μόνο η
πρόσφατη θεώρησή του. Στη διοργάνωση έχουν δικαίωμα συμμετοχής και κολυμβητές
από βαλκανικές χώρες.

Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν και κολυμβητές/τριες που δεν ανήκουν σε σωματείο
αλλά κατέχουν δελτίο αναγνώρισης αθλητικής ιδιότητας που έχει εκδοθεί από την ΚΟΕ
και είναι πρόσφατα θεωρημένο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΩΝ

Οι κατηγορίες-ηλικίες είναι για τα ατομικά αγωνίσματα σε άνδρες και γυναίκες.

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 25-29 ετών – έτος γέννησης 1993-1989
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 30-34 ετών – έτος γέννησης 1988-1984
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 35-39 ετών – έτος γέννησης 1983-1979
Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40-44 ετών – έτος γέννησης 1978-1974
Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 45-49 ετών – έτος γέννησης 1973-1969
ΣΤ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50-54 ετών – έτος γέννησης 1968-1964
Ζ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 55-59 ετών – έτος γέννησης 1963-1959
Η’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 60-64 ετών – έτος γέννησης 1958-1954
Θ’ ΚΑΤΗΓOΡΙΑ 65-69 ετών – έτος γέννησης 1953-1949
Ι’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 70-74 ετών – έτος γέννησης 1948-1944
Κ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 75-79 ετών – έτος γέννησης 1943-1939
Λ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 80-84 ετών – έτος γέννησης 1938-1934
Μ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 85-89 ετών – έτος γέννησης 1933-1929
Ν’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 90-94 ετών – έτος γέννησης 1928-1924



Για τα ομαδικά αγωνίσματα: Οι κατηγορίες των σκυταλοδρομιών υπολογίζονται από το
άθροισμα των ηλικιών των μελών της σκυτάλης.

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 100-119 ΕΤΩΝ
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 120-159 ΕΤΩΝ
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 160-199 ΕΤΩΝ
Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 200-239 ΕΤΩΝ
Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 240-279 ΕΤΩΝ
ΣΤ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 280-319 ΕΤΩΝ
Ζ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 320-359 ΕΤΩΝ
Η’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 360-399 ΕΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε 2 αγωνιστικές ενότητες, σε τελικές σειρές, υπό την μορφή
Ανοικτής κατηγορίας. Η κατάρτιση των σειρών θα γίνει με βάσει τις επίσημες επιδόσεις
(από την πιο γρήγορη στην πιο αργή) ανεξάρτητα από την ηλικία τους και όπου δεν
υπάρχουν με βάση την ηλικία των συμμετεχόντων, αρχίζοντας από την νεότερη ηλικία και
θα συμπληρώνεται εάν υπάρχουν διαθέσιμες διαδρομές, με κολυμβητές-τριες της
αμέσως επόμενης ηλικίας. Η κατάταξη θα γίνεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία.

Κάθε σύλλογος συμμετέχει με απεριόριστο αριθμό κολυμβητών-τριών. Οι κολυμβητές-
τριες δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε περισσότερα από 4 ατομικά αγωνίσματα και
όχι περισσότερα από 2 ανά αγωνιστική ενότητα.

Οι δηλώσεις συμμετοχής για τα ομαδικά αγωνίσματα θα κατατίθενται στην γραμματεία
των αγώνων 15 λεπτά πριν την έναρξη των αγώνων. Κολυμβητής/τρια που αγωνίσθηκε
σε οποιαδήποτε διοργάνωση για Masters, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε καμία άλλη
διοργάνωση.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθούν, το αργότερο μέχρι τις 06/11/2017 και
ώρα 14.00, στα γραφεία της Π.Ε.Κ.ΚΔ.Μ., είτε με φαξ στον αριθμό: 2310245881, είτε με
mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pekkdm@otenet.gr .

ΕΠΑΘΛΑ

Στους τρεις πρώτους νικητές σε κάθε κατηγορία και αγώνισμα θα απονεμηθούν μετάλλια
και διπλώματα. Θα απονεμηθεί έπαθλο στον μεγαλύτερο σε ηλικία κολυμβητή/τρια της
διοργάνωσης.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το ποσό συμμετοχής για κάθε αθλητή-τρια ορίζεται στα 5 ευρώ ανά αγώνισμα εκτός
σκυταλοδρομιών.
Δηλώσεις συμμετοχής επί τόπου των αγώνων δε θα γίνονται δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με τον προπονητή του συλλόγου κ.
Καλαβρέζο Φίλιππο στο τηλέφωνο 6979 335 185.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Α’ Αγωνιστική Σάββατο απόγευμα 18.00 μ.μ.
1. 100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2. 100 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
3. 50 ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
4. 50 ΥΠΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
5. 200 ΜΙΚΤΗ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
6. 400 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
7. 4x50 ΜΕΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Β’ Αγωνιστική Κυριακή πρωί 10.00 π.μ.
1. 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2. 50 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
3. 100 ΥΠΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
4. 100 ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
5. 200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
6. 4x50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ -ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Η Πρόεδρος

Λαρίδου Στέλλα

INVITATION FOR MASTERS SWIMMING COMPETITION
“International swimming Meeting”

EAT ALEXANDROS swimming team organizes, under the aegis of Hellenic Swimming
Federation (H.S.F.), a swimming competition for master categories athletes, that will take
place on Saturday 11th and Sunday 12th of November in Thessaloniki, Greece.
The competition will take place in the 50m swimming pool “Posidonio”, that is located on
15 Maria Kallas Str., Thessaloniki. The events will be electronically timed, under the
regulations of F.I.N.A. The results will be filed in the archive of H.S.F. and will also be
hung on the notice board of venue, 15 minutes after each event.
All competitors should have the followings in order to be eligible to compete:
1. Valid passport
2. A personal health declaration signed by the set participant stating that he/she is of
good health and capable of participating in the competition. The declaration can be found
at the end of the invitation.
OR EITHER
• Be registered with their National Federation
OR
• Provide a doctor’s official Health Certificate



AGE GROUPS
Individual Events
• category A’ / 25-29 yrs born 1993-1989
• category B’ / 30-34 yrs born 1988-1984
• category Γ’ / 35-39 yrs born 1983-1979
• category Δ’ / 40-44 yrs born 1978-1974
• category E’ / 45-49 yrs born 1973-1969
• category ΣΤ’ / 50-54 yrs born 1968-1964
• category Ζ’ / 55-59 yrs born 1963-1959
• category Η’ / 60-64 yrs born 1958-1954
• category Θ’ / 65-69 yrs born 1953-1949
• category Ι’ / 70-74 yrs born 1948-1944
• category Κ’ / 75-79 yrs born 1943-1939
• category Λ’ / 80-84 yrs born 1938-1934
• category Μ’ / 85-89 yrs born 1933-1929
• category Ν’ / 90-95 yrs born 1928-1924

Relays
To be conducted on the total age of team members in whole years. Age groups of relay
events are as follows:
• category A’ / 100-119 yrs
• category B’ / 120-159 yrs
• category Γ’ / 160-199 yrs
• category Δ’ / 200-239 yrs
• category E’ / 240-279 yrs
• category ΣΤ’ / 280-319 yrs
• category Ζ’ / 320-359 yrs
• category Η’ / 360-399 yrs

ELIGIBILITY
The competition will be held in the form of Open class. All events will be conducted on a
timed basis regardless their age. The ranking will be done separately for each category,
in two racing sections.
Each club can participate with unlimited number of participants. Swimmers have no right
to participate in more than four individual events and not more than 2 events per racing
section.

PARTICIPATION FEE
The participation fee for each swimmer is 5 euros per event except relays, the cost which
is included.

ENTRIES
Final entry date is 06.11.2017 at 14.00 at the offices of P.E.K.K.D.M. (Swimming District
Committee of central, central west Macedonia) by fax: (0030)2310245881 or Email:
pekkdm@otenet.gr
Entries on the grounds of the event will not be accepted unless they refer to relays, which
have to be handed in to the secretary of the competition 15 minutes before the beginning
of each event.
For further information please refer to mr. Filippos Kalavrezos, mobile phone number:
6979335185.



RACING PROGRAMME
Saturday afternoon 18:00 pm
1. 100m FREESTYLE MEN-WOMEN
2. 100m BUTTERFLY MEN-WOMEN
3. 50m BREASTSTROKE MEN-WOMEN
4. 50m BACKSTROKE MEN-WOMEN
5. 200m INDIVIDUAL MEDLEY MEN-WOMEN
6. 400m FREESTYLE MEN-WOMEN
7. 4x50m MEDLEY RELAY MIXED (2MEN-2WOMEN)

Sunday morning 10:00 am
1. 50m FREESTYLE MEN-WOMEN
2. 50m BUTTERFLY MEN-WOMEN
3. 100m BACKSTROKE MEN-WOMEN
4. 100m BREASTSTROKE MEN-WOMEN
5. 200m FREESTYLE MEN-WOMEN
6. 4x50m FREESTYLE RELAY MEN-WOMEN


