4η ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ σε συνεργασία με το ΔΗΜΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και την ΠΕ.ΚΟ.ΑΝ.ΜΑ.Θ και υπό την αιγίδα της Κ.Ο.Ε. διοργανώνουν
τους Διασυλλογικούς αγώνες κολύμβησης “ ΦΑΡΟΣ – Έλενα Σαΐρη 2017” που θα διεξαχθούν στην
Αλεξανδρούπολη στις 22 και 23 Απριλίου 2017.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Δημοτικό κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης 50μ. με 10
διαδρομές και θα γίνουν με ηλεκτρονική χρονομέτρηση, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς
κολύμβησης. Οι χρόνοι είναι επίσημοι και θα καταχωρηθούν στο αρχείο της Κ.Ο.Ε.
Τα αποτελέσματα των αγώνων θα αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων 10' μετά την
τέλεση του αγωνίσματος.
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 2008 (9 ετών), 2007 (10 ετών), 2006 (11 ετών) και
2005 (12 ετών), και μεγαλύτεροι (>2004) στην ΟΠΕΝ κατηγορία.
 Η διάρκεια των αγώνων είναι 2 ημέρες και 3 συνολικά αγωνιστικές ενότητες (Σάββατο πρωί
και απόγευμα, Κυριακή πρωί).
 Οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων έχουν ως εξής :
α. 22/4/ 2017 ΣΑΒΒΑΤΟ πρωί : προθέρμανση 08.30 , έναρξη αγώνων 09.30
β. 22/4/ 2017 ΣΑΒΒΑΤΟ απόγευμα : προθέρμανση 16.00, τελετή έναρξης 16.45, έναρξη αγώνων
17.00
γ. 23/4/ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ πρωί : προθέρμανση 08.30 , αγώνες 09.30
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 δικαιούνται έως 2 ατομικά αγωνίσματα αθλητές-τριες γεννηθέντες το έτος 2008 (9 ετών) και
2007 (10 ετών)
 δικαιούνται έως 3 ατομικά αγωνίσματα αθλητές-τριες γεννηθέντες τα έτη 2006 (11 ετών)
και 2005 (12 ετών) και οι αγωνιστικές κατηγορίες (>2004) έως 3 ατομικά αγωνίσματα.
 Στο ομαδικό αγώνισμα 8x50 ελεύθερο και 8:3x50,2x100,3x50 ελεύθερο τόσο των
προαγωνιστικών κατηγοριών όσο και των αγωνιστικών δεν υπάρχει περιορισμός στις
ηλικίες αρκεί να κολυμπάνε 4 αγόρια και 4 κορίτσια.

Κάθε ατομικό αγώνισμα θα διεξάγεται σε σειρές ΟΠΕΝ αρχίζοντας από την πιο αργή και
τελειώνοντας με την πιο γρήγορη, ενώ οι απονομές θα είναι ανά κατηγορία. Με την ολοκλήρωση
του τερματισμού κάθε σειράς, θα δίδεται η εκκίνηση της επόμενης, ενώ οι κολυμβητές βρίσκονται
ακόμη μέσα στο νερό. Για το λόγο αυτό οι προπονητές πρέπει να ενημερώσουν τους αθλητές τους,
ότι μόλις τερματίζουν τα 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.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ & ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1η κατηγορία – έτος γέννησης 2008 (9 ετών)
2η κατηγορία – έτος γέννησης 2007 (10 ετών)
3η κατηγορία – έτος γέννησης 2006 (11 ετών)
4η κατηγορία – έτος γέννησης 2005 ( 12 ετών)
5η κατηγορία – έτος γέννησης 2004 & άνω (13 ετών & άνω)
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες αθλητές θα διαθέτουν απαραίτητα θεωρημένα ΔΕΛΤΙΑ Αθλητικής
Ιδιότητας της Κ.Ο.Ε. Πλην των αλλοδαπών αθλητών.
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το ποσό συμμετοχής του κάθε αθλητή -τριας ορίζεται στα 10 ευρώ. Το ποσό θα
καταβάλλεται από το σωματείο στη γραμματεία των αγώνων. Το συνολικό ποσό για κάθε σύλλογο
θα υπολογιστεί με βάση τις συμμετοχές την ημέρα των αγώνων.
Αποστολή δηλώσεων συμμετοχής στην Περιφερειακή Επιτροπή Κολύμβησης Ανατ.
Μακεδονίας & Θράκης στο email : pekoanmath@yahoo.gr. και στο email του ΟΦΘΑ
oftha.alexandroupolis@gmail.com μέχρι την Τετάρτη 19 Απριλίου 2017. 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
 Θα απονεμηθούν διπλώματα και μετάλλια στους 3 πρώτους νικητές ανά κατηγορία και
αγώνισμα όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω.
 Ο καλύτερος κολυμβητής και η καλύτερη κολυμβήτρια αγωνιστικών κατηγοριών βάση
διεθνούς βαθμολογίας θα βραβευθούν με το χρηματικό ποσό των 200 €
 Επίσης βραβεύουμε τη κάθε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ επίδοση με το ποσό των 50 €.
 Κάθε κατάρριψη ρεκόρ αγώνων θα βραβεύεται με ειδικό βραβείο.
 Κύπελλα θα απονεμηθούν στους 3 Πολυνίκης συλλόγους με βάση τις πρώτες θέσεις και
σε περίπτωση ισοβαθμίας θα μετρήσουν οι δεύτερες θέσεις και αν χρειαστεί οι τρίτες
θέσεις.
Το Σάββατο το απόγευμα και κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης θα πραγματοποιηθεί παρέλαση
των ομάδων.
Για πληροφορίες και διευκρινήσεις απευθυνθείτε στον προπονητή κ. Γιώργο Τυλιγαδά (τηλ.
6945381427), στον προπονητή κ. Τάσο Καλλιτσάρη (τηλ. 6944589677) και στο έφορο Δημοσίων
Σχέσεων της ομάδας κ. Αρίκα Χρήστο (τηλ. 6944328627).
.

4η ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
1η Αγωνιστική
ΣΑΒΒΑΤΟ 22/ 4 / 2017
Προθέρμανση 08.30 – έναρξη αγώνων 09.30
1.

50μ.

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

9-10-11-12 ετών & ΟΠΕΝ

Κ/Α

2.

50μ.

ΥΠΤΙΟ

9-10-11-12 ετών & ΟΠΕΝ

Κ/Α

3.

200μ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ

10-11-12 ετών & ΟΠΕΝ

Κ/Α

4.

200μ.

Μ.Α.

10-11-12 ετών & ΟΠΕΝ

Κ/Α

5.

100μ.

ΠΡΟΣΘΙΟ

10-11-12 ετών & ΟΠΕΝ

Κ/Α

6.

4x50μ.

Μ.Ο.

9 ετών

2Κ/2Α

7.

4x50μ.

Μ.Ο.

10 ετών

2Κ/2Α

8.

4x50μ.

Μ.Ο.

11 ετών

2Κ/2Α

9.

4x50μ.

Μ.Ο.

12 ετών

2Κ/2Α

10.

4x50μ.

Μ.Ο.

ΟΠΕΝ

2Κ/2Α

2η Αγωνιστική
ΣΑΒΒΑΤΟ 22/ 4 / 2017
Προθέρμανση 16.00 – Τελετή έναρξης 16.45 - έναρξη αγώνων 17.00
1.

50μ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ

9-10-11-12 ετών & ΟΠΕΝ

Α/Κ

2.

50μ.

ΠΡΟΣΘΙΟ

9-10-11-12 ετών & ΟΠΕΝ

Α/Κ

3.

100μ.

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

11-12 ετών & ΟΠΕΝ

Α/Κ

4.

200μ.

ΥΠΤΙΟ

11-12 ετών & ΟΠΕΝ

Α/Κ

5.

400μ.

Μ.Α.

12 ετών & ΟΠΕΝ

Α/Κ

6.

8x50μ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ

9 έως 12 ετών

4Α/4Κ

3η Αγωνιστική
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/ 4 / 2017
Προθέρμανση 08.30 – έναρξη αγώνων 09.30
1.

100μ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ

9-10-11-12 ετών & ΟΠΕΝ

Κ/Α

2.

100μ.

ΥΠΤΙΟ

10-11-12 ετών & ΟΠΕΝ

Κ/Α

3.

200μ.

ΠΡΟΣΘΙΟ

11-12 ετών & ΟΠΕΝ

Κ/Α

4.

200μ.

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

ΟΠΕΝ

Κ/Α

5.

8:3x50,2x100,3x50μ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΟΠΕΝ

4Κ/4Α

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
 Ξενοδοχείο ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ Διεύθυνση 4ο χλμ. Εθνικής Οδού
Αλεξανδρούπολης - Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολη, 68100,
Ελλάδα Τηλέφωνο: 25510 89100
 Ξενοδοχείο ΝΕΦΕΛΗ 5ο χλμ. Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολη, 681 00, Ελλάδα Τηλέφωνο: 25510
40401
 Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ ΕΓΝΑΤΙΑ Λεωφόρος Δημοκρατίας 280, Εντός
Πάρκου Εγνατίας, Αλεξανδρούπολη, 68100, ΕΒΡΟΥ Τηλέφωνο:
25510 38000
 Ξενοδοχείο ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ Διεύθυνση 2ο χλμ. Εθνικής Οδού
Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολη, 681 00, Ελλάδα
Τηλέφωνο: 25510 39290

4rd SWIM MEET
AGES 9 YEARS OLD & OLDER

Oftha in cooperation with the municipality of Alexandroupolis and the Swimming comitee
of the Region of East Macedonia & Thrace and under the flag of Greek Swimming Federation are
going to organize the third swimming meeting called FAROS – ELENA SAIRI 2017 which will
take place in Alexandroupolis at 22 and 23 of April 2017.
The swim meet will be conducted at the municipal swimming pool of Alexandroupolis 50m. with
10 lanes and will be conducted according to the international rules of swimming. Also the recorded
times will be official and will be recorded to the archive of Greek Swimming Federation
The results of the tournament are going to be displaced to the billboard 10 minutes after the ending
of each event.
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 2008 (age 9), 2007 (age 10), 2006 (age 11), and 2005 (age 12) and
older (>2004) for OPEN category.
The duration of the games will be 2 days and is included from 3 different unities (Saturday morning
and afternoon and Sunday morning).
The games are going to begin at:
A 22/4/2017 Saturday morning: warming-up at 08:30, opening of the games at 09:30
B. 22/4/2017 Saturday afternoon: warming-up at 16:00, ceremonial opening at 16:45, opening of
the games at 17:00
C. 23/4/2017 Sunday morning: warming up at 8:30, races at 09:30.
SPECIAL TERMS OF PARTICIPATION
Each swimmer is allowed 2 individual races for athletes who are born 2008 (9 years old) and 2007
(10 years old).
Each swimmer is allowed 3 individual races for athletes who are born 2006 (11 years old), 2005
(12 years old).
Each swimmer is allowed 3 individual races for athletes who are born 2004 and older (OPEN
category).
In the 8x50 freestyle relay and the 8x(3x50,2x100,3x50) freestyle relays for both categories (20082005 and >2004) can participate swimmers from any age as long as the participation consists of 4
boys and 4 girls.

Each individual race will be conducted in series of OPEN beginning with the slowest and
concluding with the fastest, furthermore the commendation will be categorized. Also every time
each athlete concludes his/her race the start for next one will be given while the previous athlete is
still in the water. For that particular reason the coaches of every team should inform their athletes
that as long as they finish their race they have to stay still at the rear of their route and they are
allowed to leave the swimming pool after the next athlete has started, avoiding to touch the touch
panels of the finish line.
CATEGORIES DESCRIPTION
First category - Athletes who are born the years 2008 (age 9)
Second category - Athletes who are born the years 2007 (age 10)
Third category - Athletes who are born the years 2006 (age 11)
Fourth category - Athletes who are born the years 2005 (age 12)
Fifth category - Athletes who are born and older (>2004) for OPEN category.
PARTICIPATION STATEMENTS
All the participants athletes should have their documents validated from Greek Swimming
Federation this notification does not include foreign athletes.
FINAL STATEMENT OF PARTICIPATION
Until Thursday 19 of April and 14:00.
The exact amount of money that each athlete has to pay for his/her participation is 10 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: pekoanmath@yahoo.gr. And OFTHA email
oftha.alexandroupolis@gmail.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
Diplomas and medals will be given to the first three winners of every race and each category.
The best (over 13 years old, boy and girl) according to the international scoring of FINA will be
given 200 euros.
Every National record will be given 50 euros.
The 3 top club for the general will also be given a trophy.
CEREMONIAL OPENING
All the teams will be included to the parade with 2 athletes per sex.
For more information:oftha 2551023461, Mr. Tyligadas George 6945381427 (coach)
Mr. Kallitsaris Anastasios 6944589677 (coach) Mr. Arikas Christos 6944328627 (team assistant)

4rd SWIM MEET
AGES 9 YEARS OLD & OLDER

PROGRAMME SCHEDULE
1st Unit
Suturday 22/ 4 / 2017
Warm up 08.30 – Game opening 09.30
1.

50m.

BUTTERFLY

9-10-11-12 ages & OPEN

G/B

2.

50m

BACKSTROKE

9-10-11-12 ages & OPEN

G/B

3.

200m.

FREESTYLE

10-11-12 ages & OPEN

G/B

4.

200m.

I.M.

10-11-12 ages & OPEN

G/B

5.

100m.

BREASTROKE

10-11-12 ages & OPEN

G/B

6.

4x50m.

MEDLEY RELAY

9 years old

2G/2B

7.

4x50m.

MEDLEY RELAY

10 years old

2G/2B

8.

4x50m.

MEDLEY RELAY

11 years old

2G/2B

9.

4x50m.

MEDLEY RELAY

12 years old

2G/2B

10.

4x50m.

MEDLEY RELAY

OPEN

2G/2B

2nd Unit
Suturday 22 /4 / 2017
Warm up 16.00 – Ceremonial opening 16.45 – Game opening 17.00
1.

50m.

FREESTYLE

9-10-11-12 ages & OPEN

B/G

2.

50m.

BREASTROKE

9-10-11-12 ages & OPEN

B/G

3.

100m.

BUTTERFLY

11-12 ages & OPEN

B/G

4.

200m.

BACKSTROKE

11-12 ages & OPEN

B/G

5.

400m.

MEDLEY RELAY

12 years & OPEN

B/G

6.

8x50m.

FREESTYLE

9-10-11-12 ages

4B/4G

3rd Unit
Sunday 23 /4 / 2017
Warm up 08.30 – Game opening 09.30
1.

100m.

FREESTYLE

9-10-11-12 ages & OPEN

G/B

2.

100m.

BACKSTROKE

10-11-12 ages & OPEN

G/B

3.

200m.

BREASTROKE

11-12 ages & OPEN

G/B

4.

200m.

BUTTERFLY

OPEN

G/B

6.

8:3x50, 2x100, 3x50m.

FREESTYLE

OPEN

4G/4B

HOTELS
 THRAKI PALACE Adress: 4th Km national road Alexandroupolis
- Thessalonikis, Alexandroupolis 68100 Τηλέφωνο: 25510 89100
 NEFELI
Adress: 5th Km national road Alexandroupolis –
Thessalonikis, Alexandroupolis, 68100, Greece phone: 25510 40401
 ALEXANDER BEACH HOTEL 2nd Km Alexandroupoli Komotini, Alexandroupolis 68100 phone: 25510 39290
 ASTIR EGNATIA Adress : leoforos dimokratias street 280, inside
Egnatia park , Alexandroupolis, 68100, Evros phone: 25510 38000

