Όμιλος Ερασιτεχνών Αλιέων & Ναυτικών Αθλημάτων Βόλου
Ακτή Αγ. Κωνσταντίνου-Βόλος , τηλ. & φαξ 24210 30237

ΤΜΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
23οι (Κγ΄) ΙΩΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ‐ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 9‐10‐11‐12 ετών.
Ο Ο.Ε.Α.‐Ν.Α.Β. σας προσκαλεί στους Κγ΄ ΙΩΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Κολυμβητήριο ΕΑΚ Βόλου 10 διαδρομών 50μ. με ηλεκτρονική χρονομέτρηση
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Σάββατο 25/5 & ΚΥΡΙΑΚΗ 26/5/2019, σε τρείς αγωνιστικές ενότητες , Πρωί 09.30 ‐ Απόγευμα
17.00. Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 16.45.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 23ων (Κγ’) ΙΩΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2019
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/5 ΠΡΩΙ 09.30

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/5 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 17.00

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/5 ΠΡΩΙ 09.30

200 ελεύθερο
κορίτσια – αγόρια 10,11,12
50 ύπτιο
κορίτσια ‐ αγόρια 9,10,11,12
100 πρόσθιο
κορίτσια ‐ αγόρια 10,11,12
100 πεταλούδα
κορίτσια ‐ αγόρια 11,12
400 μικτή ατομική
αγόρια ‐ κορίτσια 12
4Χ50 ελεύθερο
κορίτσια ‐ αγόρια 9,10,11,12

50 ελεύθερο
αγόρια ‐ κορίτσια 9,10,11,12
50 πεταλούδα
αγόρια ‐ κορίτσια 9,10,11,12
200 πρόσθιο
αγόρια ‐ κορίτσια 11,12
100 ύπτιο
αγόρια ‐ κορίτσια 10,11,12
400 ελεύθερο
αγόρια ‐ κορίτσια 11,12
4Χ50 μικτή ομαδική
αγόρια ‐ κορίτσια 9,10

100 ελεύθερο
κορίτσια ‐ αγόρια 9,10,11,12
50 πρόσθιο
κορίτσια – αγόρια 9,10,11,12
200 ύπτιο
κορίτσια ‐ αγόρια 11,12
200 μικτή ατομική
κορίτσια ‐ αγόρια 10,11,12
800 ελεύθερο
κορίτσια ‐ αγόρια 12
4Χ50 μικτή ομαδική
κορίτσια ‐ αγόρια 11,12

ΝΙΚΗΤΕΣ : Στους 3 πρώτους νικητές κάθε αγωνίσματος θα απονεμηθούν Μετάλλιο & Δίπλωμα και θα ανακηρυχθεί
Νικήτρια Ομάδα με βάση τις πρώτες νίκες για Αγόρια, Κορίτσια, και Γενική Κατάταξη. Στους αθλητές που θα
σημειώσουν ρεκόρ αγώνων θα δοθεί αναμνηστικό δώρο.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 20‐5‐2019, ώρα 20.00 στα email : swimmingthessaly@yahoo.gr

(Π.Ε.Θεσσαλίας) και oeanavolos@yahoo.gr (Ο.Ε.Α.‐Ν.Α.Β.) ή στο φαξ 24210 30237 (Ο.Ε.Α. – Ν.Α.Β.), μαζί με
την Απόφαση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης του σωματείου από την ΓΓΑ.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : για κάθε αθλητή / αθλήτρια 10 € + 3 € (Βάσει της υπ.αρ.πρωτ. 622/Ε, 30/1/2018 απόφαση της
ΚΟΕ, τα 3€ της συμμετοχής αποδίδονται στην Ομοσπονδία)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έχουν οι σύλλογοι που ανήκουν στη δύναμη της Κ.Ο.Ε. με αθλητική αναγνώριση στο
άθλημα της κολύμβησης και αθλητές‐τριες με δελτία αθλητικής ιδιότητας σε ισχύ. Δεν προβλέπονται συμμετοχές
εκτός συναγωνισμού.
Για τον αριθμό των συμμετεχόντων ισχύουν οι περιορισμοί της γενικής προκήρυξης της ΚΟΕ 2018‐2019 :
- ηλικία 9 ετών ανά σύλλογο : Ελεύθερος αριθμός συμμετοχών. Κάθε κολυμβητής έχει δικαίωμα να μετέχει συνολικά
σε 2 ατομικά αγωνίσματα και οσαδήποτε Ομαδικά.
- ηλικία 10 ετών ανά σύλλογο : 8 κολυμβητές‐τριες σε κάθε αγώνισμα. Κάθε κολυμβητής έχει δικαίωμα να μετέχει
συνολικά σε 2 ατομικά αγωνίσματα και οσαδήποτε Ομαδικά.
- ηλικία 11 ετών ανά σύλλογο : 6 κολυμβητές‐τριες σε κάθε αγώνισμα. Κάθε κολυμβητής σε 3 ατομικά και οσαδήποτε
Ομαδικά. Από τα 3 ατομικά αγωνίσματα, τουλάχιστον το ένα δεν θα είναι σε ελεύθερο στυλ.
- ηλικία 12 ετών ανά σύλλογο : 6 κολυμβητές‐τριες ανά αγώνισμα. Κάθε κολυμβητής έχει δικαίωμα να μετέχει συνολικά
σε 3 ατομικά αγωνίσματα και σε οσαδήποτε Ομαδικά. Μόνο 1 ατομικό αγώνισμα μπορεί να είναι αποστάσεως 50μ.
- Στα 800μ ελεύθερο κάθε σύλλογος έχει δικαίωμα να μετέχει με έως 3 κολυμβητές‐τριες . θα διεξαχθούν έως 2 (Χ10)
σειρές για τα αγόρια και 2 (Χ10) σειρές για τα κορίτσια. Εφόσον η συμμετοχή είναι μεγαλύτερη δικαίωμα συμμετοχής
θα έχουν οι αθλητές με τους καλύτερους χρόνους.

Σας περιμένουμε !!!
Απόστολος Καζάκης
Πρόεδρος Δ.Σ.
Ο.Ε.Α. – Ν.Α.Β.

Κώστας Μαλαμούσης
Ηλέκτρα Μανουσάκη
Αντιπρόεδροι

A.Παπαδημητρίου
Κ.Τελώνης‐ Ζ.Φλαμπούρης
Δ. Χατζηγεωργίου
Έφοροι κολύμβησης Ο.Ε.Α. – Ν.Α.Β.

