
   

      

 

         Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2019 

         Αρ. Πρωτ. 

         Προς: 
         -Πρόεδρο και Δ.Σ. Κ.Ο.Ε. 
         -Τμήμα μηχανοργάνωσης 
         -Τμήματα προαγωνιστικών  
         Κατηγοριών όλων  των κολυμβητικών 
          σωματείων (μελών της Κ.Ο.Ε.) 
         -Περιφερειακή επιτροπή Αττικής 
         -Σύνδεσμο κριτών χρονομετρών  
 
 

Κύριε Πρόεδρε, 
 Ο Αθλητικός Σύλλογος Πέρα διοργανώνει στις εγκαταστάσεις του Ρέστειου  Κολυμβητήριου 
Παλαιού Φαλήρου κολυμβητικούς αγώνες,  με την επωνυμία: 
 
 

  

 

Με την παρούσα προσκαλούμε το σύλλογό σας να συμμετάσχει στη διοργάνωση μας. Η συμμετοχή σας 

θα είναι τιμή για τον σύλλογό μας. 

Στους αγώνες δύνανται να συμμετάσχουν κολυμβητές και κολυμβήτριες ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ κατηγοριών 

από 9 έως και 12 ετών, από σωματεία της Ελλάδος  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της 

Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.) για το αγωνιστικό έτος 2019-2020. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



   

                   

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: Αθλητικός Σύλλογος Πέρα. 
  Υπό την αιγίδα της Κ.Ο.Ε. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Σάββατο 2 και Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019 
 
ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δύο (2) αγωνιστικές  ενότητες για τις προαγωνιστικές κατηγορίες:  
 

 Σάββατο 2 Νοεμβρίου στις 9:00-10:30 / 11:00-13:30 

 Κυριακή 3 Νοεμβρίου στις 9:00-10:30 / 11:00-13:30 
 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ρέστειο Κολυμβητήριο Παλαιού Φαλήρου. 
 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ: 25 μέτρων, 13 διαδρομών, θερμοκρασία νερού 27C°. 
 
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ: Επίσημη ηλεκτρονική. 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: Οι αγώνες διεξάγονται υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Επιτροπής της Κ.Ο.Ε. , σύμφωνα με τους 
ισχύοντες  γενικούς  κανονισμούς. 
 
Οι κριτές και οι χρονομέτρες ορίζονται από τον οικείο  Σύνδεσμο Κριτών και Χρονομετρών Κολύμβησης. 
Οι επιπλέον επιμέρους κανονισμοί ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη. 
 
ΣΕΙΡΕΣ –ΚΑΤΑΤΑΞΗ : Στις ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ κατηγορίες τα αγωνίσματα θα διεξαχθούν σε δύο ενότητες: 
Α) 9-10 ετών και Β) 11-12 ετών, πάντα σε μορφή τελικών σειρών ΟΡΕΝ και κατάταξη κατά ηλικία. 
 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 
ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ κατηγορίες 

 Κάθε σύλλογος μπορεί να συμμετάσχει σε κάθε αγώνισμα 50μ.& 100μ. με έξι (6) κολυμβητές και έξι (6) 
κολυμβήτριες σε κάθε ηλικία (9 – 12 ετών). Στα αγωνίσματα των 200μ. με τέσσερις (4) κολυμβητές και 
τέσσερις (4) κολυμβήτριες σε κάθε ηλικία. 

 Κάθε κολυμβητής-τρια 11-12 ετών έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε δύο (2) αγωνίσματα ανά αγωνιστική 
ενότητα και μέχρι τρία (3) συνολικά, ενώ οι  9 – 10 ετών έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν σε δύο (2) 
αγωνίσματα συνολικά. Ισχύουν ειδικές δεσμεύσεις που ορίζονται από την προκήρυξη κολύμβησης της 
Κ.Ο.Ε.  για την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020. 
 

 



   

                   

 
 
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ:  Μετάλλια θα απονεμηθούν στους τρεις (3) πρώτους νικητές - νικήτριες ανά κατηγορία. Στις 
προαγωνιστικές κατηγορίες θα βραβευθεί ο πολυνίκης σύλλογος σε κάθε ηλικία με βάση την κατάκτηση των 
χρυσών μεταλλίων. Σε περίπτωση ισοπαλίας θα προσμετρούνται αρχικά τα ασημένια μετάλλια και αν χρειαστεί και 
τα χάλκινα. Πιο συγκεκριμένα:  
 
 Πολυνίκης σύλλογος στην ηλικία των 9 ετών  
 Πολυνίκης  σύλλογος στην ηλικία των 10 ετών 
 Πολυνίκης σύλλογος στην ηλικία των 11 ετών  
 Πολυνίκης σύλλογος στην ηλικία των 12 ετών  
 
 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 Δεκαπέντε ευρώ (15 €) ανά κολυμβητή ή κολυμβήτρια. Τρία ευρώ (3€) θα αποδίδονται στην Κ.Ο.Ε.  
  
Το συνολικό κόστος για κάθε Σωματείο θα υπολογιστεί με βάση τους κολυμβητές και τις κολυμβήτριες που θα 
λάβουν μέρος στους αγώνες μετά από τυχόν τελικές διαγραφές ή προσθήκες. 
 
 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τα σωματεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να αποστείλουν 
Αριθμητική Δήλωση Πρόθεσης Συμμετοχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) έως την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση elplatan@gmail.com   , τ. 211.4106980(καθημερινές 15:30-20:00). Να σημειωθεί ότι η 
Δήλωση Πρόθεσης αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον διοργανωτή και παρακαλούμε να αποσταλεί από όλους 
τους συμμετέχοντες. 
 Οριστικές δηλώσεις κολυμβητών-τριων  και αγωνισμάτων στην ΚΟΕ μέχρι την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 
14:00. 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μπορείτε να απευθύνεστε: 

 Στο γραφείο του κολυμβητικού τμήματος στο 211.4106980 (καθημερινά 15:30-20:00) 
 

 Στους προπονητές Κα. ΔΑΦΝΗ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 697.4056187 και Κ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ 697.4714988 
 
 
 

Με τιμή, 
 
 

 Η Πρόεδρος                                                                                                                                       Η Γεν. Γραμματέας 
 
 
 
 
         Β.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ                                                                                                                                     Ε. Φερεκύδου 
 

mailto:elplatan@gmail.com


 

   

                   

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ / ΠΡΩΙ 9:00 ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ / ΠΡΩΙ 11:00 
50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ κορίτσια (9-10 ετών) 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ κορίτσια (11-12 ετών) 

50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ αγόρια (9-10 ετών) 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ αγόρια (11-12 ετών) 

50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ κορίτσια (9-10 ετών) 50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ κορίτσια (11-12 ετών) 

50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ αγόρια (9-10 ετών) 50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ αγόρια (11-12 ετών) 

100μ. ΥΠΤΙΟ κορίτσια (10 ετών) 100μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ κορίτσια (11-12 ετών) 

100μ. ΥΠΤΙΟ αγόρια (10 ετών) 100μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ αγόρια (11-12 ετών) 

200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ κορίτσια (10 ετών) 100μ. ΥΠΤΙΟ κορίτσια (11-12 ετών) 

200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ αγόρια (10 ετών) 100μ. ΥΠΤΙΟ αγόρια (11-12 ετών) 

 200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ κορίτσια (11-12 ετών) 

 200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ αγόρια (11-12 ετών) 

 200μ. ΠΡΟΣΘΙΟ κορίτσια (11-12 ετών) 

 200μ. ΠΡΟΣΘΙΟ αγόρια (11-12 ετών) 

  

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ /ΠΡΩΙ 9:00 ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ /ΠΡΩΙ 11:00 
50μ. ΥΠΤΙΟ αγόρια (9-10 ετών) 50μ. ΥΠΤΙΟ αγόρια (11-12 ετών) 

50μ. ΥΠΤΙΟ κορίτσια (9-10 ετών) 50μ. ΥΠΤΙΟ κορίτσια (11-12 ετών) 

50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ αγόρια (9-10 ετών) 50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ αγόρια (11-12 ετών) 

50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ κορίτσια (9-10 ετών) 50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ κορίτσια (11-12 ετών) 

100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ αγόρια (9-10 ετών) 100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ αγόρια (11-12 ετών) 

100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ κορίτσια (9-10 ετών) 100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ κορίτσια (11-12 ετών) 

100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ αγόρια (10 ετών) 100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ αγόρια (11-12 ετών) 

100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ κορίτσια (10 ετών) 100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ κορίτσια (11-12 ετών) 

200μ. Μ.ΑΤΟΜΙΚΗ αγόρια (10 ετών) 200μ. ΥΠΤΙΟ αγόρια (11-12 ετών) 

200μ. Μ.ΑΤΟΜΙΚΗ κορίτσια (10 ετών) 200μ. ΥΠΤΙΟ κορίτσια (11-12 ετών) 

 200μ. Μ.ΑΤΟΜΙΚΗ αγόρια (11-12 ετών) 

 200μ. Μ.ΑΤΟΜΙΚΗ κορίτσια (11-12 ετών) 

  

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ: Για 9-10 ετών 08:00-08:45. (Γεννημένοι 2011-2010) 
                                 Για 11-12 ετών 10:15-11:00. (Γεννημένοι 2009-2008)  
Παρακαλούμε για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ομάδων και την ασφάλεια των αθλητών να τηρηθούν οι 
κανονισμοί προθέρμανσης. 

 
 
  
 
 



          

   

                   

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ: 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΚΟΛΥΜΒΗΤΩΝ 

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 

 

 


