Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ:
Προς:
- Πρόεδρο και Δ.Σ. Κ.Ο.Ε.
- Τμήμα Μηχανοργάνωσης
- Τμήματα αγωνιστικών κατηγοριών όλων των
κολυμβητικών σωματείων (μελών της Κ.Ο.Ε.).
- Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής
- Σύνδεσμο Κριτών Χρονομετρών
Κύριε Πρόεδρε,
Θα αποτελέσει μεγάλη μας τιμή να συμμετάσχει η κολυμβητική ομάδα του σωματείου σας στη
συνδιοργάνωση των συλλόγων μας με την επωνυμία:

Ο Παναθηναϊκός ΑΟ, ο ΝΓΣ Άρτεμις ‘78Ν και ο ΝΟ Πεύκης – Λυκόβρυσης, πρωτοπορούν
διοργανώνοντας σε συνεργασία κολυμβητικούς αγώνες, στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις (Ο.Α.Κ.Α.).
Στους αγώνες θα συμμετάσχουν κολυμβητές και κολυμβήτριες ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ κατηγοριών από όλη την
Ελλάδα ανεξαιρέτως.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Παναθηναϊκός ΑΟ, ΝΓΣ Άρτεμις ‘78 και ΝΟ Πεύκης Λυκόβρυσης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Παρασκευή 19 Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018.
ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Βάσει προγράμματος αγώνων (ακολουθεί). Το Σάββατο 20/01 πριν την έναρξη του
απογευματινού αγωνιστικού προγράμματος, θα γίνει η επίσημη έναρξη των αγώνων.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας – Κλειστό Κολυμβητήριο, Οδός Σπύρου Λούη,
151 23 Μαρούσι. (Κωδικός τοποθεσίας Google maps Plus: 8GS52QQH+8X)
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ: 50 μέτρων, 8 διαδρομών, χωρητικότητας 5000 θέσεων, θερμοκρασία νερού 26,5ο.
 Επιπρόσθετα θα τοποθετηθούν τα συστήματα εκκινήσεων PLUGnSTART.
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ: Επίσημη ηλεκτρονική.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: Οι αγώνες διεξάγονται υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Επιτροπής της Κ.Ο.Ε.,
σύμφωνα με τους ισχύοντες γενικούς κανονισμούς.
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Οι κριτές και οι χρονομέτρες ορίζονται από τον οικείο Σύνδεσμο Κριτών και Χρονομετρών Κολύμβησης.
Οι επιπλέον επιμέρους κανονισμοί ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στους αγώνες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όλοι οι κολυμβητές και οι
κολυμβήτριες που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΚΟΕ, καθώς και κολυμβητές/τριες που
προέρχονται από σωματεία της Κύπρου.
ΣΕΙΡΕΣ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ: Οι σειρές των αγώνων για τις αγωνιστικές κατηγορίες θα διεξαχθούν σε μορφή
τελικών σειρών OPEN και η κατάταξη στα αποτελέσματα θα γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες
κατηγορίες της ΚΟΕ.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:




Στα αγωνίσματα 50μ., 100μ., 200μ. και 400μ. κάθε σύλλογος μπορεί να συμμετάσχει με
απεριόριστο αριθμό κολυμβητών και κολυμβητριών.
Στα αγωνίσματα των 800μ. γυναικών και 1500μ. ανδρών δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι
κολυμβητές-τριες με τις 16 καλύτερες επιδόσεις, ενώ στα 1500μ. γυναικών και 800μ. ανδρών
δικαίωμα έχουν εκείνοι/ες με τις 8 καλύτερες επιδόσεις.
Κάθε κολυμβητής–τρια έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε έως τρία (3) αγωνίσματα και μέχρι δύο (2)
αγωνίσματα στην ίδια αγωνιστική ενότητα.

Όλες οι παραπάνω δεσμεύσεις ΙΣΧΥΟΥΝ και για τους διοργανωτές.
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: Μετάλλια και διπλώματα θα απονεμηθούν στους τρεις (3) πρώτους νικητές-τριες ανά
κατηγορία. Επίσης θα βραβευθούν οι ομάδες που θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία ανά
αγωνιστική κατηγορία. Σε περιπτώσεις ισοπαλίας θα προσμετρούνται αρχικά τα ασημένια μετάλλια κι
αν χρειαστεί τα χάλκινα. Πιο συγκεκριμένα:
Γενική Βαθμολογία Παμπαίδων – Παγκορασίδων Β
Γενική Βαθμολογία Παμπαίδων – Παγκορασίδων Α
Γενική Βαθμολογία Παίδων – Κορασίδων
Γενική Βαθμολογία Εφήβων – Νεανίδων
Γενική Βαθμολογία Ανδρών – Γυναικών
Επίσης θα τιμηθεί ο καλύτερος κολυμβητής και η καλύτερη κολυμβήτρια με βάση τη διεθνή
βαθμολογία της FINA και θα τους απονεμηθούν χρηματικά έπαθλα 300,00€.
ΤΕΛΕΤΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΛΗΞΗΣ: Πριν την έναρξη της απογευματινής αγωνιστικής ενότητας, το Σάββατο
20/1 στις 17:00, θα προηγηθεί σύντομη τελετή έναρξης.
Η τελετή λήξης, θα πραγματοποιηθεί στο χώρο των απονομών μετά τη λήξη των αγώνων στις 21/1,
όπου θα συμμετάσχουν όλοι οι αθλητές των ομάδων που θα έχουν κερδίσει κάποια από τις
βαθμολογίες, καθώς και οι ομάδες των διοργανωτών.
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: Οι αγώνες θα καλυφθούν σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοσή μέσω ίντερνετ. Η
μετάδοση των αγώνων θα αναλάβει η εταιρία MyStreamTV.gr.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 15,00 €.
Οι κολυμβητές και κολυμβήτριες που απαρτίζουν τις προεθνικές ομάδες Ανδρών – Γυναικών
λαμβάνουν μέρος στους αγώνες ΔΩΡΕΑΝ.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Αριθμητική δήλωση συμμετοχής από τους συλλόγους θα πρέπει να
αποσταλεί μέχρι την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ 78 - ΝΟ ΠΕΥΚΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

info@panathinaikos1908.gr. Να σημειωθεί ότι λόγω οργανωτικών θεμάτων η δήλωση πρόθεσης
αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τους διοργανωτές και παρακαλούμε να αποσταλεί από όλους τους
συμμετέχοντες.
Επίσης, η προτεραιότητα τόσο της αποστολής δήλωσης πρόθεσης, όσο και των οριστικών δηλώσεων
ενδεχομένως να παίξει ρόλο στην εξασφάλιση της συμμετοχής σε περίπτωση που ο αριθμός των
αγωνιζομένων υπερβεί το όριο που μπορεί να θέσει τελικά η ΚΟΕ.
Oι οριστικές δηλώσεις κολυμβητών-τριων και αγωνισμάτων στην ΚΟΕ (info@koe.org.gr, τ. 210
9851020, f. 210 9850964), από Τετάρτη 10 Ιανουαρίου μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 και ώρα
14:00.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μπορείτε να απευθυνθείτε:



Στον Πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής κ. Ανδρέα Ζώτο για οργανωτικά θέματα
τ. 6945 466811 (καθημερινά 17:00 – 20:00).
Στον κ. Γιάννη Μηλιδάκη για αγωνιστικά θέματα, τ. 6995 713759 (καθημερινά 16:00 – 19:00).

Με τιμή,
Για την Οργανωτική Επιτροπή
Ζώτος Ανδρέας

Αχείμαστος Δημήτρης

Χαραλάμπου Γιώργος
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Σάββατο 20 Ιανουαρίου

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

Απόγευμα 17:00

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Παρασκευή 19 Ιανουαρίου

Σάββατο 20 Ιανουαρίου

Κυριακή 21 Ιανουαρίου

Μεσημέρι 17:00

Απόγευμα 17:15

Απόγευμα 16:30

50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ανδρών

50 ΠΡΟΣΘΙΟ γυναικών

50 ΥΠΤΙΟ ανδρών

50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ γυναικών

50 ΠΡΟΣΘΙΟ ανδρών

50 ΥΠΤΙΟ γυναικών

400 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ανδρών

100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ γυναικών

50 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ανδρών

200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ γυναικών

100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ανδρών

50 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ γυναικών

100 ΠΡΟΣΘΙΟ γυναικών

200 ΥΠΤΙΟ γυναικών

200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ανδρών

100 ΠΡΟΣΘΙΟ ανδρών

200 ΥΠΤΙΟ ανδρών

400 ΕΛΕΥΘΕΡΟ γυναικών

100 ΥΠΤΙΟ ανδρών

100 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ γυναικών

200 ΠΡΟΣΘΙΟ ανδρών

100 ΥΠΤΙΟ γυναικών

100 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ανδρών

200 ΠΡΟΣΘΙΟ γυναικών

200 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ανδρών

800 ΕΛΕΥΘΕΡΟ γυναικών (16κ.)

200 ΜΙΚΤΗ AT. ανδρών

200 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ γυναικών

800 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ανδρών (8κ.)

200 ΜΙΚΤΗ AT. γυναικών

1500 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ανδρών (16κ.)

400 ΜΙΚΤΗ AT. γυναικών

1500 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ανδρών (8κ.)

400 ΜΙΚΤΗ AT. ανδρών
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ: Παρασκευή και Σάββατο απόγευμα: Α:15:50 – 16:20 / Β: 16:20 – 16:50. Κυριακή: Α:15:20 –
15:50 / Β: 15:50 – 16:20. Η διαδρομή 8 θα διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για ταχύτητες (sprints). Για
προθέρμανση θα διατίθενται τουλάχιστον τέσσερεις (4) διαδρομές στη μεγάλη ανοικτή πισίνα 50μ. Παρακαλούμε
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ομάδων και την ασφάλεια των αθλητών να τηρηθούν τα ωράρια και οι
κανονισμοί της προθέρμανσης.
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