ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚOY ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ σε συνεργασία με το ΔΗΜΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ διοργανώνουν το 4ο Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Ακαδημιών 6-9 ετών “
Χριστούγεννα στην πισίνα της Αλεξανδρούπολης 2017” που θα διεξαχθούν στην
Αλεξανδρούπολη την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 .
Η ημερίδα 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 2009 (9 ετών), 2010 (8 ετών), 2011 (7 ετών) και
2012 (6 ετών), καθώς και μεγαλύτερα αρχάρια παιδιά (>2008).
 Η διάρκεια της ημερίδας είναι 1 ημέρα και 1 συνολικά αγωνιστική ενότητα (Κυριακή πρωί).
 Οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων έχουν ως εξής :
17/12/2017 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 13 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14.00.
Το ποσό συμμετοχής του κάθε αθλητή-τριας ορίζεται στα 6 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 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 μοιράσει αυτόγραφα και θα πραγματοποιήσει τις
απονομές ένας κολυμβητής έκπληξη!!!
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

την σελίδα της ομάδας μας στο FB
https://www.facebook.com/%CE%9F%CE%A6%CE%98%CE%91-396070103859119/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/ 12 / 2017
Προθέρμανση 10.00 – έναρξη Φεστιβάλ 11.00
1.

25μ.

Πόδια ΕΛΕΥΘΕΡΟ πέδιλα 2010 – 2011 - 2012

Κ/Α

2.

25μ.

Πέδιλα ΕΛΕΥΘΕΡΟ

2010 – 2011 - 2012

Κ/Α

3.

25μ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ

2010 – 2011 - 2012

Κ/Α

4.

50μ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ

2009 - 2010

Κ/Α

5.

25μ.

Πέδιλα ΥΠΤΙΟ

2010 – 2011 - 2012

Κ/Α

6.

25μ.

ΥΠΤΙΟ

2010 – 2011 - 2012

Κ/Α

7.

50μ.

ΥΠΤΙΟ

2009 - 2010

Κ/Α

8.

25μ.

ΠΡΟΣΘΙΟ

2010 – 2011 - 2012

Κ/Α

9.

50μ.

ΠΡΟΣΘΙΟ

2009 - 2010

Κ/Α

10.

25μ.

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

2009 - 2010

Κ/Α

11.

8 x 50μ.

Πέδιλα & σφουγγάρι

Ανεξ. ηλικίας

4Κ/4Α

