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Θέμα: Αγώνες Προ-αγωνιστικών κατηγοριών (9-12 ετών), ΔΑΚ Χαλκίδας
Σχετ. Αρ Πρωτ. 3498/Ε 14-06-21/ΚΟΕ
Κύριε πρόεδρε,
Σας γνωρίζουμε ότι την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021, στο κολυμβητήριο της
Χαλκίδας θα διεξαχθούν αγώνες κολύμβησης, προ-αγωνιστικών κατηγοριών
(9-12 ετών), της Περιφέρειας Ανατολικής Στερεάς & Εύβοιας, σε δύο (2)
αγωνιστικές ενότητες, όπου κάθε κολυμβητής-τρια έχει δικαίωμα
συμμετοχής σε σύνολο μέχρι δύο (2) αγωνίσματα , ένα (1) σε κάθε
αγωνιστική ενότητα, σύμφωνα με το πρόγραμμα που σας υποβάλλουμε
συνημμένα.
Η έναρξη των αγώνων θα γίνει την Τετάρτη 21-07-2021 στις 10:00 το πρωί
και 16:30 το απόγευμα.
Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο κολύμβησης, ο υγειονομικός
υπεύθυνος του κάθε Σωματείου υποχρεούται να καταθέσει φάκελο στην
είσοδο του κολυμβητηρίου με self test ή rapid test τυπωμένο 24 ώρες πριν
την έναρξη των αγώνων, καθώς και κατάλογο εισερχομένων-εξερχομένων
κάθε αγωνιστικής ενότητας στην αθλητική εγκατάσταση.
 Δεν θα γίνει χρήση αποδυτηρίων.
 Όλοι θα φορούν υποχρεωτικά μάσκα και θα τηρούνται αυστηρά οι
αποστάσεις.
 Εντός των εγκαταστάσεων επιτρέπονται μόνο οι προπονητές και ένας
εκπρόσωπος από κάθε Σωματείο.
Η κάλυψη του χώρου της εξέδρας στο 50% όπως προβλέπεται, καλύπτεται
από τους αγωνιζόμενους αθλητές-τριες, οπότε δεν μπορούμε να δεχθούμε
άλλους θεατές.
 Η είσοδος και η έξοδος είναι μόνο μία.
Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με όλα τα επικαιροποιημένα
υγειονομικά πρωτόκολλα όπως ισχύουν κάθε φορά.

Παράβολο συμμετοχής 10 € ανά κολυμβητή – τρια.
Είναι υποχρεωτική η υποβολή δήλωσης συμμετοχής στα ομαδικά
αγωνίσματα ταυτόχρονα με αυτή για τα ατομικά.
Διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή τους.
Οι συμμετοχές όλων των αθλητών μαζί με το παραστατικό κατάθεσης θα
πρέπει να σταλούν στην ΚΟΕ στο e-mail: swimming@koe.org.gr, και στην
Π.Ε. στο νέο e-mail: periferiakiepitropi@gmail.com, μέχρι την Παρασκευή
16-07-2021 και ώρα 14:00 αυστηρά.
Η ΚΟΕ στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την διάθεση
ηλεκτρονικού χρονομέτρου .
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