ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚOY ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ σε συνεργασία με το ΔΗΜΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ διοργανώνουν το 2ο Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Ακαδημιών 6-9 ετών “
Χριστούγεννα στην πισίνα της Αλεξανδρούπολης 2015” που θα διεξαχθούν στην
Αλεξανδρούπολη την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015.
Το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης 50μ. με 10
διαδρομές.
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 2007 (9 ετών), 2008 (8 ετών), 2009 (7 ετών) και
2010 (6 ετών), καθώς και μεγαλύτερα αρχάρια παιδιά (>2006).
 Η διάρκεια της ημερίδας είναι 1 ημέρα και 1 συνολικά αγωνιστική ενότητα (Κυριακή πρωί).
 Οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων έχουν ως εξής :
20/12/ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ πρωί : προθέρμανση 10.00 , έναρξη 11.00
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Κάθε κολυμβητής-τρια δικαιούται να συμμετέχει σε 2 ατομικά αγωνίσματα
 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.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μέχρι την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 14.00.
Το ποσό συμμετοχής του κάθε αθλητή-τριας ορίζεται στα 6 ευρώ. Το ποσό θα
καταβάλλεται από το σωματείο στη γραμματεία του Φεστιβάλ. Το συνολικό ποσό για κάθε σύλλογο
θα υπολογιστεί με βάση τις συμμετοχές την ημέρα του Φεστιβάλ.
Αποστολή δηλώσεων συμμετοχής στο email : 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 αναμνηστικό δίπλωμα μετάλλιο &
δωράκι έκπληξη.
Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί, θα πραγματοποιήσει τις απονομές και θα μοιράσει
αυτόγραφα η κορυφαία Ελληνίδα κολυμβήτρια και Παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 50μ.
Ύπτιο Νόρα Δράκου!
Οι ομάδες θα πραγματοποιήσουν παρέλαση με 4-6 συνολικά κολυμβητές-τριες.
Για περισσότερες πληροφορίες : γραφείο ΟΦΘΑ 25510 23461, Τυλιγαδάς Γιώργος
6945381427 (προπονητής), Καλλιτσάρης Τάσος 6944589677 (προπονητής).

Εδώ θα βρείτε το κολυμβητήριο της πόλης μας

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/ 12 / 2015
Προθέρμανση 10.00 – έναρξη Φεστιβάλ 11.00
1.

50μ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ

2007 - 2008

Κ/Α

2.

50μ.

ΠΡΟΣΘΙΟ

2007 - 2008

Κ/Α

3.

50μ.

ΥΠΤΙΟ

2007 - 2008

Κ/Α

4.

25μ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ

2008 – 2009 - 2010

Κ/Α

5.

25μ.

ΥΠΤΙΟ

2008 – 2009 - 2010

Κ/Α

6.

25μ.

ΠΡΟΣΘΙΟ

2008 – 2009 - 2010

Κ/Α

7.

25μ.

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

2007 - 2008

Κ/Α

8.

25μ.

Πέδιλα ΕΛΕΥΘΕΡΟ

2008 – 2009 - 2010

Κ/Α

9.

25μ.

Πέδιλα ΥΠΤΙΟ

2008 – 2009 - 2010

Κ/Α

10.

8 x 50μ.

Πέδιλα & σφουγγάρι

Ανεξ. ηλικίας

4Κ/4Α

Oftha in cooperation with the municipality of Alexandroupolis are going to organize the
second Christmas Swimming Festival called CHRISTMAS in ALEXANDROUPOLIS
swimming pool 2015 which will take place in Alexandroupolis at 20 of December 2015.
TERMS OF PARTICIPATION
All the members of Greek Swimming Federation will be able to participate, also all teams from
abroad which will show interest in participating.
Athletes who are born the years 2007 (age 9), 2008 (age 8), 2009 (age 7), and 2010 (age 6) and
older amateur swimmers (>2006).
The duration of the festival will be 1 day1 and is included from 1 unit (Sunday morning).
The festival is going to begin at:
20/12/2015 Sunday morning: warming up at 10:00, festival at 11:00.
SPECIAL TERMS OF PARTICIPATION
Each swimmer is allowed 2 individual races.
As it concerns the relay race of 8×50 Freestyle of teams, for every team 4 boys and 4 girls no matter
the age can be included and with whatever turn the coaches state.

FINAL STATEMENT OF PARTICIPATION
Until Wednesday 16 of December and 14:00.
The exact amount of money that each athlete has to pay for his/her participation is 6 euros. The

amount of money will be paid from each club to the registry of the event. The full amount for every
club will be determined from the amount of participations the day of the games.
Statements of participation should be sent at the email: tasoswimmer1981@hotmail.com
Each statement should be accompanied from state of the athlete, also the email of the club or the
participant, notifications and the names and telephone numbers of the coaches and the curators.
TROPHIES
All the participants will be rewarded with memorabilia diplomas and medals.
All the teams will be included to the parade with 4-6 athletes.
For more information: oftha 2551023461, Mr. Tyligadas George 6945381427 (coach)
Mr, Kallitsaris Anastasios 6944589677 (coach).

FESTIVAL’S SCHEDULE
SUNDAY 20/ 12 / 2015
WARM UP 10.00 – FESTIVAL 11.00
1.

50m.

FREESTYLE

2007 - 2008

G/B

2.

50m.

BREASTROKE

2007 - 2008

G/B

3.

50m.

BACKSTROKE

2007 - 2008

G/B

4.

25m.

FREESTYLE

2008 – 2009 - 2010

G/B

5.

25m.

BACKSTROKE

2008 – 2009 - 2010

G/B

6.

25m.

BREASTROKE

2008 – 2009 - 2010

G/B

7.

25m.

BUTTERFLY

2007 - 2008

G/B

8.

25m.

fins FREESTYLE

2008 – 2009 - 2010

G/B

9.

25m.

fins BACKSTROKE

2008 – 2009 - 2010

G/B

10.
8 x 50m.
fins & water float
All ages
4G/4B
Here you will find our swimming pool https://www.facebook.com/swimmingaxd?fref=ts

