Νάουσα 20 - 10 - 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ MASTERS
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
«ΝΑΟΥΣΑ MASTER CUP»
Η Κολυμβητική Ακαδημία «Νάουσα» – Τμήμα Ενηλίκων διοργανώνει την
Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 τους 1ους Αγώνες Κολύμβησης
Βετεράνων (MASTERS) με την ονομασία “ΝΑΟΥΣΑ MASTER CUP” .
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Δημοτικό κλειστό κολυμβητήριο 50µ (8
διαδρομών) της Νάουσας, 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.
Επίσης, 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 ΕΤΩΝ – ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 30-34
«
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 35-39
«
Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40-44
«
Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 45-49
«
ΣΤ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50-54
«
Ζ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 55-59
«
Η’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 60-64
«
Θ’ ΚΑΤΗΓOΡΙΑ 65-69
«
Ι’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 70-74
«
Κ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 75-79
«
Λ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 80-84
«
Μ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 85-89
«
Ν’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 90-94……
«

1992-1988
1987-1983
1982-1978
1977-1973
1972-1968
1967-1963
1962-1958
1957-1953
1952-1948
1947-1943
1942-1938
1937-1933
1932-1928
1927-1923

Για τα ομαδικά αγωνίσματα: Οι κατηγορίες των σκυταλοδρομιών
υπολογίζονται από το άθροισμα των ηλικιών των μελών της σκυτάλης.
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΤ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ζ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Η’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

100-119
120-159
160-199
200-239
240-279
280-319
320-359
360-399

ΕΤΩΝ
ΕΤΩΝ
ΕΤΩΝ
ΕΤΩΝ
ΕΤΩΝ
ΕΤΩΝ
ΕΤΩΝ
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 κολυμβητέςτριες της αμέσως επόμενης ηλικίας. Η κατάταξη θα γίνεται ξεχωριστά για
κάθε κατηγορία.
Κάθε σύλλογος συμμετέχει με απεριόριστο αριθμό κολυμβητών-τριων. 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
06/2/2017 και ώρα 14.00, στα γραφεία της Π.Ε.Κ.ΚΔ.Μ., είτε με φαξ (2310
245881), είτε με mail (pekkdm@otenet.gr).
ΕΠΑΘΛΑ
Στους τρεις πρώτους νικητές σε κάθε κατηγορία και αγώνισμα θα
απονεμηθούν μετάλλια και διπλώματα.
Στους καλύτερους Master (1 άνδρα & 1 γυναίκα) κολυμβητές της
διοργάνωσης µε βάση την βαθµολογία της FINA θα δοθεί Κύπελλο.
Θα απονεμηθεί έπαθλο στον μεγαλύτερο σε ηλικία κολυμβητή/τρια της
διοργάνωσης.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το ποσό συμμετοχής για κάθε αθλητή-τρια ορίζεται στα 10 ευρώ.
Δηλώσεις συμμετοχής επί τόπου των αγώνων, δεν θα γίνονται δεκτές.

περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με τον προπονητή του
συλλόγου κ. Λαζαρίδη Βασίλειο στο τηλέφωνο 693 895 4039 και με τον
αρχηγό του συλλόγου κ. Σιπητάνο Γιώργο στο τηλέφωνο 697 667 7568

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Α’ Αγωνιστική ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ 12:30 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
Β’ Αγωνιστική ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 17:00 μ.μ.
1. 50

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

2. 100 ΥΠΤΙΟ

ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

3. 100 ΠΡΟΣΘΙΟ

ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

4. 50

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

5. 200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
6. 4Χ50

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ

7. 4X50

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Με αθλητικούς χαιρετισμούς
Για την Κ. Α. «ΝΑΟΥΣΑ»

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

