“ΚΟΛΤΜΒΗΣΙΚΟΙ ΑΓΩΝΔ ΙΦΙΓΔΝΔΙΑ 2018”
1. ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ .
Ο Ν.Ο. «ΠΡΩΣΕΑ» και ο Α.Κ.Ο. «ΠΟΕΙΔΩΝΑ» ςε ςυνεργαςία με τον Δήμο
Ορεςτιάδασ και την Περιφερειακή Επιτροπή κολύμβηςησ Ανατολικήσ Μακεδονίασ
και Θράκησ διοργανώνουν τουσ Κολυμβητικούσ Αγώνεσ «ΙΥΙΓΕΝΕΙΑ 2018»
Προαγωνιςτικών και Αγωνιςτικών Κατηγοριών,(9 – 18+Ετών) που θα διεξαχθούν
ςτην Ορεςτιάδα άββατο 20 και Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018. τουσ αγώνεσ
καλούνται να ςυμμετέχουν Κολυμβητικέσ ομάδεσ από την Ελλάδα καθώσ και
γειτονικέσ χώρεσ.
2. ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ / ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΗΗ / ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ .
Οι αγώνεσ θα διεξαχθούν ςε πιςίνα 25 μ., 8 διαδρομών ςτο κλειςτό Δημοτικό
Κολυμβητήριο Νέασ Ορεςτιάδασ, ςε 3 αγωνιςτικέσ ενότητεσ, με ηλεκτρονική
Φρονομέτρηςη και ςύμφωνα με τισ αρχέσ τησ Παγκόςμιασ Ομοςπονδίασ
Κολύμβηςησ (FINA).

3. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ / ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ .
A αγωνιςτική ενότητα - άββατο

20/10/18 , ώρα 10:00 π.μ.

Β αγωνιςτική ενότητα-άββατο

20/10/18, ώρα 05:00 μ.μ.

Γ αγωνιςτική ενότητα- Κυριακή

21/10/18, ώρα 09:00 π.μ.

4. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ .

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ έχουν όλοι οι ςύλλογοι, που ανήκουν ςτην δύναμη τησ
Κ.Ο.Ε. με κολυμβητέσ και κολυμβήτριεσ προαγωνιςτικών κατηγοριών 9,10,11 και
12 ετών, καθώσ επίςησ 13, 14, 15, 16, 17 και 18+ ετών, αγωνιςτικών κατηγοριών με
την προώπόθεςη κατοχήσ δελτίου. Επίςησ μπορούν να ςυμμετέχουν κολυμβητικέσ
ομάδεσ με αθλητέσ/αθλήτριεσ 9–18+ ετών, γειτονικών χωρών που ανήκουν ςτισ
αντίςτοιχεσ ομοςπονδίεσ.
5. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ .
- Για τουσ κολυμβητέσ-τριεσ 9 ετών, κάθε ςύλλογοσ έχει δικαίωμα
ςυμμετοχήσ με 6 κολυμβητέσ-τριεσ ςε κάθε αγώνιςμα και κάθε κολυμβητήσ-τρια
έχει δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςε 2 ατομικά και οςαδήποτε ομαδικά και ένα αγώνιςμα
ανά αγωνιςτική ενότητα.
- Για τουσ κολυμβητέσ-τριεσ 10 ετών, κάθε ςύλλογοσ έχει δικαίωμα
ςυμμετοχήσ με 5 κολυμβητέσ-τριεσ ςε κάθε αγώνιςμα και κάθε κολυμβητήσ-τρια
έχει δικαίωμα να μετέχει ςε 2 ατομικά αγωνίςματα. Οςαδήποτε ομαδικά και ένα
αγώνιςμα ανά αγωνιςτική ενότητα.
- Για τουσ κολυμβητέσ-τριεσ 11 ετών, κάθε ςύλλογοσ έχει δικαίωμα
ςυμμετοχήσ με 5 κολυμβητέσ-τριεσ ςε κάθε αγώνιςμα και ο κάθε κολυμβητήσ ςε 3
ατομικά αγωνίςματα και οςαδήποτε ομαδικά. Από τα 3 ατομικά αγωνίςματα,
τουλάχιςτον το ένα δεν θα είναι αγώνιςμα του ελεύθερου ςτυλ. Κάθε
κολυμβητήσ-τρια δεν δικαιούται να ςυμμετέχει ςε περιςςότερα από 2 ατομικά
αγωνίςματα την αγωνιςτική ενότητα.
- Για τουσ κολυμβητέσ-τριεσ 12 ετών, κάθε ςύλλογοσ έχει δικαίωμα
ςυμμετοχήσ με 5 κολυμβητέσ-τριεσ ςε κάθε αγώνιςμα και κάθε κολυμβητήσ-τρια
έχει δικαίωμα να μετέχει ςυνολικά ςτουσ αγώνεσ ςε 3 ατομικά αγωνίςματα και ςε
οςαδήποτε ομαδικά, με την προώπόθεςη ότι οι ςυμμετοχέσ του ςτα ατομικά δεν
ξεπερνούν τα δύο αγωνίςματα την αγωνιςτική ενότητα. Ιδιαίτερα από τα 3 ατομικά
αγωνίςματα που δικαιούται να ςυμμετέχει ςτην διοργάνωςη, μόνο τα 2
αγωνίςματα μπορούν να είναι αγωνίςματα αποςτάςεωσ 50μ.

- Ο διοργανωτήσ ςύλλογοσ δεν εξαιρείται από τουσ παραπάνω περιοριςμούσ,
μπορεί όμωσ να δηλώςει απεριόριςτο αριθμό των αθλητών/τριών ςε κάθε
αγώνιςμα.
- Για τουσ κολυμβητέσ-τριεσ 13-18+ ετών, κάθε ςύλλογοσ έχει δικαίωμα
ςυμμετοχήσ με 5 κολυμβητέσ-τριεσ ςε κάθε αγώνιςμα και κάθε κολυμβητήσ/τρια
έχει δικαίωμα να μετέχει ςυνολικά ςε 4 ατομικά αγωνίςματα, με μέγιςτο αριθμό,
δυο αγωνίςματα ανά ενότητα και ςε οςαδήποτε ομαδικά.
- Οι ςειρέσ θα πραγματοποιηθούν ςε OPEN πρωαγωνιςτικήσ και OPEN
αγωνιςτικήσ κατηγορίασ, ενώ ςτα κοινά αγωνίςματα θα διεξάγονται ξεχωριςτά οι
ςειρέσ για τισ πρωαγωνιςτικήσ ηλικίεσ από τισ αγωνιςτικέσ ηλικίεσ και οι απονομέσ
θα γίνουν ανά ηλικιακή κατηγορία ωσ εξήσ :
Πποαγωνιζηική Καηηγοπία :
1η

Κατηγορία 9 Ετών (2010)

2η

Κατηγορία 10 Ετών (2009)

3η

Κατηγορία 11 Ετών (2008)

4η

Κατηγορία 12 Ετών (2007)

Αγωνιζηική Καηηγοπία :

1η

Κατηγορία 13 Ετών (2006)

2η

Κατηγορία 14 Ετών (2005)

3η

Κατηγορία 15-16 Ετών (2001-2004)

4η

Κατηγορία 17+Ετών (2000+..…..)

6. ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ .
Οι δηλώςεισ ςυμμετοχήσ πρέπει να ςταλούν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα
15/10/2018 ςτο e-mail τησ περιφέρειασ pekoanmath@yahoo.gr ή ςτο e-mail των
ομάδων proteasorestiadas2013@gmail.com και a.k.o.poseidonas.orestiada@gmail.com .
Για οποιαδήποτε πληροφορία- ενημέρωςη, μπορείτε να επικοινωνήςετε με τουσ
Τπεύθυνουσ κ. Ζελεςκίδη Ιωάννη (προπονητήσ) 6972220999, κ. Ρετςίδη Οδυςςέα
(πρόεδρο Ποςειδών) 6934842215 και κ. τάμου Κωνςταντίνα (Γραμματέασ)
6946287414.
7. ΚΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ.

Σο κόςτοσ ςυμμετοχήσ για κάθε αθλητή / αθλήτρια ορίζεται ςτα 7 ευρώ και
3 ευρώ για την ΚΟΕ.
8. ΔΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ –ΠΑΡΔΛΑΗ.
Η έναρξη των αγώνων θα γίνει επίςημα το άββατο 20/10/2018 ςτισ
05:00μ.μ., όπου θα ςυνοδευτεί από ςύντομουσ χαιρετιςμούσ των τοπικών
αρχόντων τησ ευρύτερησ περιοχήσ. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί παρέλαςη
όλων των ομάδων , όπου κάθε ομάδα θα ςυμμετάςχει υποχρεωτικά με 4 αθλητέσ.
9. ΔΠΑΘΛΑ .
- Αναμνηςτικά Διπλώματα και μετάλλια θα δοθούν ςτουσ 3 πρώτουσ νικητέσ
των ατομικών αγωνιςμάτων.
- Αναμνηςτικά Διπλώματα και μετάλλια θα δοθούν ςτουσ αθλητέσ και
αθλήτριεσ των 3 πρώτων ομάδων ςτα ομαδικά αγωνίςματα.
- το τέλοσ θα βραβευτούν με ειδικό χρηματικό έπαθλο, ο καλύτεροσ
αθλητήσ και η καλύτερη αθλήτρια αγωνιςτικήσ κατηγορίασ. ύνολο 2 (1αθλητήσ
και 1 αθλήτρια) , ςύμφωνα με την βαθμολογία τησ FINA.

10. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΣΗ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ .

- Οι αθλητέσ / αθλήτριεσ που προέρχονται από γειτονικέσ χώρεσ
υποχρεούνται να φέρουν μαζί τουσ, πλαςτικοποιημένη φωτοτυπία το Διαβατήριο
ή

Σαυτότητα,

όπου

θα

φαίνονται

αναλυτικά

τα

ςτοιχεία

του

εικονιζόμενου/εικονιζόμενησ αθλητή/αθλήτριασ. Σα ςτοιχεία του Διαβατηρίου –
Σαυτότητασ θα ελέγχονται αρχικά ςτο Starting List και έπειτα κατά την άφιξη του
αθλητή αθλήτριασ ςτον βατήρα εκκίνηςησ από τουσ Κριτέσ-Φρονομέτρεσ.
- Για την ςύνθεςη των ςκυταλοδρομιών θα πραγματοποιηθεί ενημέρωςη
των προπονητών πριν την έναρξη τησ Ά αγωνιςτικήσ περιόδου

11. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ –ΓΙΑΜΟΝΗ .

-

Hotel Ηλεκηπα Οπεζηιάδα

ηηλ.: 25520-21110

-

Hotel Selini Οπεζηιάδα

ηηλ.: 25520-22636

-

Ηotel Βιέννη Οπεζηιάδα

ηηλ.: 25520-22578

-

Hotel Αλέξανδπορ Οπεζηιάδα

ηηλ.: 25520-27000

-

Ηotel Δζηία Ν. Πύπγορ Οπεζηιάδαρ ηηλ. : 25520-81198

12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Α’ Αγωνιζηική άββαηο

50 M. Πεηαλούδα
100 M. Ύπηιο
200 Μ. Πρόζθιο
100 Μ. Ελεύθερο
4*50 Ελεύθερο
4*100 Μ.Ο.

20/10/2018

Κ/Α
Κ/Α
Κ/Α
Κ/Α
2Α/2Κ
2Α/2Κ

Έναπξη 10:00 πμ

Εηών
Εηών
Εηών
Εηών
Εηών
Εηών

9-10-11-12 & 13-18+
10-11-12 & 13-18+
11-12 & 13-18+
10-11-12 & 13-18+
9-12
13-18+

Σελεηή Έναπξηρ & Β΄ Αγωνιζηική άββαηο 20/10/2018 Έναπξη 05:00μμ

50 M. Ύπηιο
200 M. Ελεύθερο
100 M. Πρόζθιο
200 Μ. Πεηαλούδα
200 Μ. Μ.Α.
4*50 Μ.Ο

Α/Κ
Α/Κ
Α/Κ
Α/Κ
Α/Κ
2Α/2Κ

Εηών
Εηών
Εηών
Εηών
Εηών
Εηών

9-10-11-12 & 13-18+
10-11-12 & 13-18+
10-11-12 & 13-18+
13-18+
10-11-12 & 13-18+
9-12

Γ΄ Αγωνιζηική Κςπιακή 21/10/2018 Έναπξη 09:00 πμ

400 Μ. Ελεύθερο
100 M. Πεηαλούδα
50 M. Πρόζθιο
200 Μ. Ύπηιο
50 M. Ελεύθερο
4*100 Ελεύθερο


Κ/Α
Κ/Α
Κ/Α
Κ/Α
Κ/Α
2Α/2Γ

Εηών
Εηών
Εηών
Εηών
Εηών
Εηών

11-12 & 13-18+
11-12 & 13-18+
9-10-11-12 & 13-18+
11-12 & 13-18+
9-10-11-12 & 13-18+
13-18+

Η Α΄ και Γ΄ Αγωνιστική θα ξεκινήσει ππώτα με τα Πποαγωνιστικά σε όλα τα
αγωνίσματα και μετά θα ακολουθήσει η Αγωνιστική ενώ η Β΄ Αγωνιστική θα
ξεκινήσει με τα Αγωνιστικά σε όλα τα αθλήματα και θα ακολουθήσουν τα
Πποαγωνιστικά.

Με Αθληηικούς χαιρεηιζμούς

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΘΚΟΛΑΟΣ

