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ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΚΟΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Σχετικά με την ημερίδα κολύμβησης Μεγάλων Αποστάσεων που η ΚΟΕ
προγραμματίζει να διεξάγει στην Θεσσαλονίκη, διευκρινίζονται τα εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Ώρα 15.30 5000μ. Ανδρών- Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων –
Κορασίδων.
Δηλώσεις συμμετοχής έως 12 Μαρτίου 2018 στο γραφείο της ΠΕΚΚΔΜ,
email: pekkdm@otenet.gr fax: 2310 24588. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει
να υποβληθούν στο επισυναπτόμενο ειδικό έντυπο.
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το αγώνισμα των 5.000μ. θα διεξαχθεί σε 2 σειρές Χ 16 = 32
κολυμβητές – τριες, σε μορφή ανοιχτής κατηγορίας και δικαίωμα συμμετοχής
έχουν κολυμβητές – τριες 14 ετών και μεγαλύτεροι και έτος γέννησης 2004 και
μεγαλύτεροι.
Τα
διαδρομή.
αγοριών –
σε κοινές
ημερίδας.

αγωνίσματα θα διεξαχθούν με 2 κολυμβητές –τριες σε κάθε
Θα καταβληθεί προσπάθεια να συγκροτηθούν σειρές ξεχωριστά
κοριτσιών, αλλά είναι πιθανό οι κολυμβητές –τριες να αγωνισθούν
σειρές για λόγους συναγωνισμού και χρονικής διάρκειας της

Τα αποτελέσματα θα εκδοθούν κατά κατηγορία σύμφωνα με τις
κατηγορίες του αθλήματος των Μεγάλων Αποστάσεων.
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Στην ημερίδα δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
α) κολυμβητές –τριες που στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, είχαν
συμμετοχή στα αγωνίσματα των 800μ κοριτσιών και 1500μ αγοριών.
β) κολυμβητές –τριες μέλη της Προεθνικής ομάδας κολύμβησης.
Κάθε σύλλογος έχει απεριόριστο δικαίωμα συμμετοχής
τριων στο κάθε αγώνισμα.

κολυμβητών –

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕΙΡΩΝ
Η ΠΕΚΚΔΜ θα επεξεργαστεί τις δηλώσεις συμμετοχής των συλλόγων
και σύμφωνα με την λίστα με τις καλύτερες επιδόσεις από 1/10/17 έως 12/2/18
των 1500μ για τα αγόρια και των 800μ για τα κορίτσια, θα επιλεγούν κατά
προτεραιότητα επίδοσης οι 16 καλύτεροι χρόνοι αγοριών και οι 16 καλύτεροι
χρόνοι κοριτσιών για το αγώνισμα των 5.000μ.
Από τους κολυμβητές –τριες αυτούς θα συγκροτηθούν οι σειρές starting
list, οι οποίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ ενότητα Περιφερειακών
Επιτροπών (Περιφερειακή Επιτροπή Κολύμβησης ΚΔ Μακεδονίας)
http://koe.org.gr/info/epitropi/kentroditikis-makedonias
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ
Η Τεχνική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο
στις 15.00 στις 18/3/18.

