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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ                     
ΛΕΥΚΟΣ  ΠΥΡΓΟΣ 2018 

 Η Π.Ε.Κ.Κ.Δ.Μ σε συνεργασία με την Κ.Ο.Ε. διοργανώνει τους Διεθνείς 

αγώνες κολύμβησης «ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ»  που θα διεξαχθούν στο 

Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο  Θεσσαλονίκης  στις 12 και 13 Μαΐου 2018. 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε κολυμβητήριο 50μ. με 8 διαδρομές με 

ηλεκτρονική χρονομέτρηση, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς 

κολύμβησης. Οι χρόνοι είναι επίσημοι και θα καταχωρηθούν στο αρχείο 

της Κ.Ο.Ε.  

   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 2009 (9ετών), 2008 
(10ετών), 2007 (11ετών) και 2006 (12ετών).  

 Η διάρκεια των αγώνων είναι δύο (2) ημέρες και οι αγωνιστικές 
ενότητες πέντε (5) (Σάββατο πρωί – μεσημέρι & απόγευμα, 
Κυριακή πρωί - μεσημέρι). 

 Οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων έχουν ως εξής:  
 

 1η   αγωνιστική     12/05/18    ΣΑΒΒΑΤΟ      πρωί:  
o  προθέρμανση 08:00, έναρξη αγώνων 09:00, (11-12 ετών) 

 

 2η αγωνιστική  12/05/18 ΣΑΒΒΑΤΟ  μεσημέρι:  
προθέρμανση     10:30 (βοηθητική δεξαμενή) ,  

                  έναρξη αγώνων  11:30, (9-10 ετών) 
 

 3η αγωνιστική  12/05/18 ΣΑΒΒΑΤΟ  απόγευμα:  
προθέρμανση    17:00, Τελετή έναρξης 17.45, 
έναρξη αγώνων 18:00, (11-12 ετών) 

 

 4η  αγωνιστική       13/5/18    ΚΥΡΙΑΚΗ        πρωί:  
                   προθέρμανση    08:00, έναρξη αγώνων 09:00 (11-12 ετών) 

 

 5η  αγωνιστική       13/5/18    ΚΥΡΙΑΚΗ        μεσημέρι: 
      προθέρμανση  10:30, έναρξη αγώνων 11:30 (9-10 ετών) 

 

 Όλοι οι συμμετέχοντες σύλλογοι μαζί με τις δηλώσεις πρέπει να 

καταθέσουν και την απόφαση της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης 

του σωματείου από την Γ.Γ.Α. 



 
          

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Για την ηλικία 9 ετών κάθε σύλλογος έχει δικαίωμα συμμετοχής με 10 

κολυμβητές-τριες σε κάθε αγώνισμα και κάθε κολυμβητής-τρια έχει 

δικαίωμα συμμετοχής σε 2 ατομικά αγωνίσματα.    

  Για την ηλικία 10 ετών κάθε σύλλογος έχει δικαίωμα να μετέχει με 8 

κολυμβητές-τριες σε κάθε αγώνισμα και κάθε κολυμβητής-τρια έχει 

δικαίωμα συμμετοχής σε 2 ατομικά αγωνίσματα.  

 Για την ηλικία 11 ετών κάθε σύλλογος μετέχει με 6 κολυμβητές-τριες 

σε κάθε αγώνισμα και ο κάθε κολυμβητής σε 3 ατομικά αγωνίσματα.  

Από τα 3 ατομικά αγωνίσματα, τουλάχιστον το ένα δεν θα είναι 

αγώνισμα του ελεύθερου στυλ.   

 Για την ηλικία 12 ετών κάθε σύλλογος έχει δικαίωμα να συμμετέχει με 

6 κολυμβητές-τριες σε κάθε αγώνισμα,  και κάθε κολυμβητής έχει 

δικαίωμα να συμμετέχει σε 3 ατομικά αγωνίσματα, εκ τον οποίον 

μόνο το 1 αγώνισμα μπορεί να είναι αγώνισμα αποστάσεως 50μ. 

 Όλοι οι κολυμβητές – τριες ανεξαρτήτου ηλικίας δικαιούνται να 

συμμετέχουν μόνο σε 1 αγώνισμα ανά αγωνιστική ενότητα. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Οι συμμετέχοντες αθλητές θα διαθέτουν απαραίτητα, θεωρημένα 

ΔΕΛΤΙΑ Αθλητικής Ιδιότητας της Κ.Ο.Ε. πλην των αλλοδαπών αθλητών 

οι οποίοι θα ελεγχθούν για την ηλικία τους βάση των διαβατηρίων τους.    

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 Μέχρι την Τετάρτη 2/5/2018 και ώρα 14:00.  
 

Το ποσό συμμετοχής του κάθε αθλητή–τριας ορίζεται στα 10 ευρώ. 

Το ποσό θα καταβάλλεται από το σωματείο στο λογιστήριο της Κ.Ο.Ε. 

Αριθμός Λογαριασμού Εθνική Τράπεζα 080/480901-72 Κολυμβητική 

Ομοσπονδία Ελλάδος, ενώ οι δηλώσεις μαζί με το απόκομμα κατάθεσης 

της τράπεζας θα αποστέλλονται στο γραφείο της Περιφερειακής 

Επιτροπής email:pekkdm@otenet.gr ή στο fax 2310 245881.   

Για τους συλλόγους της αλλοδαπής το παράβολο συμμετοχής των 

10€ ανά κολυμβητή – τρια θα κατατεθεί πριν την έναρξη της 1ης 

αγωνιστικής το Σάββατο 12/5/2018 στον ταμία της Π.Ε.Κ.Κ.Δ.Μ. 

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 



 
          

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πληροφορηθούν τις συμμετοχές  ανά 

αγώνισμα και τις σειρές του κάθε αγωνίσματος, μέσω της ιστοσελίδας της  

ΚΟΕ στην ενότητα Περιφερειακές Επιτροπές (Κεντροδυτικής Μακεδονίας)  

http://koe.org.gr/info/epitropi/kentroditikis-makedonias μέχρι την 

Πέμπτη 10/5/18  Διορθώσεις για τυχόν λάθη θα γίνονται δεκτές στο e-mail 

ή στο fax της Περιφερειακής Επιτροπής μέχρι την Παρασκευή 11/5/2018 

και ώρα 14.00, μετά το πέρας της οποίας δεν θα γίνει δεκτή  καμία αλλαγή 

για οποιονδήποτε λόγο.        

Διευκρινίσεις:  
Όλα τα αγωνίσματα θα διεξαχθούν σε τελικές σειρές ανά ηλικία 

αρχίζοντας από την πιο γρήγορη και θα τελειώνουν με την πιο αργή. Με 

τον τερματισμό της κάθε σειράς, θα δίδεται η εκκίνηση της επόμενης, ενώ 

οι κολυμβητές-τριες θα βρίσκονται ακόμη μέσα στο νερό. Για το λόγο αυτό 

οι προπονητές πρέπει να ενημερώσουν τους αθλητές-τριες τους, ότι μόλις 

τερματίζουν το αγώνισμα, να περιμένουν ακίνητοι στην άκρη της 

διαδρομής του τερματισμού και να αποχωρούν από την πισίνα, αφού 

δοθεί η εκκίνηση της επόμενης σειράς, αποφεύγοντας να ακουμπούν τις 

πλάκες αφής τερματισμού.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσματα των αγώνων θα αναρτώνται στους πίνακες 

ανακοινώσεων 10’ μετά την τέλεση του αγωνίσματος.  

Τα αποτελέσματα κάθε αγωνιστικής ενότητας θα ανακοινώνονται στην 

ιστοσελίδα της Κ.Ο.Ε. http://koe.org.gr/info/epitropi/kentroditikis-

makedonias 60’ μετά το πέρας της ενότητας. 

ΕΠΑΘΛΑ 

      Θα απονεμηθούν διπλώματα και μετάλλια στους 3 πρώτους νικητές 
ανά ηλικία.  

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 

    Όλοι οι σύλλογοι θα συμμετέχουν στην παρέλαση με έναν (1) αθλητή 

και μία (1) αθλήτρια. 

ΤΕΧΝΙΚΟ MEETING  

Παρασκευή 11/5/2018 ώρα 19.00 στο χώρο της πισίνας του 

κολυμβητηρίου.  

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Γραφείο Π.Ε.Κ.Κ.Δ.Μ. τηλ. 2310 245323  

Αλέξης Σαββίδης         τηλ.  6945598791 

 

http://koe.org.gr/info/epitropi/kentroditikis-makedonias
http://koe.org.gr/info/epitropi/kentroditikis-makedonias
http://koe.org.gr/info/epitropi/kentroditikis-makedonias


 
          

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Α Γ Ω Ν Ω Ν 

1η  Αγωνιστική Σάββατο  12 /5/18 
 Προθέρμανση 08:00 – Έναρξη αγώνων 09:00 

1 50 Πεταλούδα 11 -12 ετών κορίτσια – αγόρια 
2 50 Πρόσθιο 11 -12 ετών κορίτσια – αγόρια 

3 100 Ύπτιο 11 -12 ετών κορίτσια – αγόρια 
4 200  Ελεύθερο 11 -12 ετών κορίτσια – αγόρια 

  

2η  Αγωνιστική Σάββατο 13/5/17 

Προθέρμανση 10:30 – Έναρξη αγώνων 11:30 

1 50        Ελεύθερο 9-10 ετών  

2 50 Πρόσθιο 9-10 ετών κορίτσια – αγόρια 

3 100         Ύπτιο  10 ετών κορίτσια – αγόρια 

4 200            Μ.Α. 10 ετών κορίτσια – αγόρια 

5 8Χ50 (2+2)ΑΓ+(2+2)ΚΟΡ  ΜΙΧ κορίτσια – αγόρια 

 

3η Αγωνιστική Σάββατο 12/5/18 
Προθέρμανση 17:00 – Τελετή Έναρξης 17:45 -  Έναρξη αγώνων 18:00 

1 200 Πρόσθιο 11-12 ετών αγόρια - κορίτσια 

2 50 Ελεύθερο 11 -12 ετών αγόρια - κορίτσια 

3 50 Ύπτιο 11 -12 ετών αγόρια - κορίτσια 

4 100 Πεταλούδα 11 -12 ετών αγόρια - κορίτσια 

5 8Χ50 (2+2)ΑΓ+(2+2)ΚΟΡ  ΜΙΧ κορίτσια – αγόρια 

 

4η Αγωνιστική Κυριακή 13/5/18 
 Προθέρμανση 08:00 – Έναρξη αγώνων 09:00 

1  100 Πρόσθιο 11 -12 ετών κορίτσια – αγόρια 

2  100       Ελεύθερο 11 -12 ετών κορίτσια – αγόρια 

3  200 Ύπτιο 11 -12 ετών κορίτσια – αγόρια 

4  200    Μ.Α. 11 -12 ετών κορίτσια – αγόρια 

 

5η Αγωνιστική Κυριακή 13/5/18  

Προθέρμανση 10:30 – Έναρξη αγώνων 11.30 

  

                                        

 

  

1        50 Πεταλούδα 9-10 ετών αγόρια - κορίτσια 

2  50         Ύπτιο 9-10 ετών αγόρια - κορίτσια 

3 100 Πρόσθιο 10 ετών αγόρια - κορίτσια 

4 100       Ελεύθερο      9-10 ετών αγόρια - κορίτσια 


