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ΣΕΛΙΔΑ ‐ 1 ‐ από 4 

 
                                                                                                                          
        
Προς : Προς: Δ.Σ. της ΚΟΕ 
Κοιν.: α) Όλα τα σωματεία μέλη της ΚΟΕ                       
          β) Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής 
          γ)Μηχανογράφηση ΚΟΕ 
          δ)Σύνδεσμο Κριτών-Χρονομετρών 
 
 
Η Α.Ε. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ  προκηρύσσει κολυμβητικούς αγώνες Αγωνιστικών κατηγοριών 
με την επωνυμία  ΘΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ 2013 
1. Τόπος Διεξαγωγής: Κολυμβητήριο Χαϊδαρίου (πισίνα 50 μ. 10 διαδρομών) 
2. Ημερομηνία Διεξαγωγής: 22, 23 Ιουνίου 2013. 
3. Χρονομέτρηση: Ηλεκτρονική 
 
4. ‘Οροι Διεξαγωγής: Ανοικτής Κατηγορίας Ανδρών-Γυναικών. 
 
5. Όροι Συμμετοχής: 
 Κάθε σύλλογος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στα αγωνίσματα: 
50μ. -100μ. -200μ. με 5 αθλητές  -τριες ανά αγώνισμα σε κάθε κατηγορία 
400μ. με 4 αθλητές  -τριες ανά αγώνισμα 
800μ. ελεύθερο γυναικών και στα 1.500μ. ελεύθερο ανδρών θα συμμετέχουν οι  
16 πιο γρήγοροι χρόνοι (κατηγορίας ΟΠΕΝ). 
Κάθε κολυμβητής – τρία έχει δικαίωμα συμμετοχής σε τρία (3) αγωνίσματα 
συνολικά και μέχρι δυο (2) ατομικά αγωνίσματα σε μία αγωνιστική ημέρα  
Οι παραπάνω όροι δεν ισχύουν για το διοργανωτή σύλλογο και τους 
κολυμβητές- τριες του, καθώς και για τα κλιμάκια των εθνικών ομάδων. 
Όλα τα αγωνίσματα θα διεξαχθούν σε τελικές σειρές οι οποίες θα 
καταρτιστούν βάση των καλύτερων επιδόσεων των κολυμβητών – τριων που 
συμμετέχουν, ξεκινώντας από την πιο γρήγορη σειρά και καταλήγοντας στην πιο 
αργή. 
 
Παρακαλούνται οι προπονητές να ενημερώσουν τους κολυμβητές - τριες ότι 
για εξοικονόμηση χρόνου θα υπάρχει συνεχής ροή στην τέλεση όλων των 
αγωνισμάτων. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουν πολύ καλά σε ποια σειρά και  
διαδρομή πρόκειται να αγωνιστούν στα αγωνίσματα που συμμετέχουν. 
 
Δεν θα γίνουν δεκτές δηλώσεις εκτός συμμετοχής. 
 
6. Δηλώσεις Συμμετοχής: Ενδεικτική αριθμητική δήλωση θα πρέπει να αποσταλεί  
μέχρι τις 12 Ιουνίου  2013 στο FAX : 210 5821668 της Α.Ε. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
Οι δηλώσεις συμμετοχής στους αγώνες θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της 
Κ.Ο.Ε. ( Τηλ: 210 9851 020 Fax: 210 9850 964) μέχρι και τις  17 Ιουνίου 2013 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: 
 
Στα γραφεία της Α.Ε. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΤΗΛ 210-5324225-210-5819601 
 
Στον προπονητή Καλογερόπουλο Παναγιώτη         τηλ .   6945432238 
Στον γεν. αρχηγό Κυριακόπουλο Γεώργιο               τηλ .   6977400504 
Στον έφορο αγωνιστικής Μαυροδήμο  Σωτήριο      τηλ .    6947720954 
 
 
7. Βραβεύσεις: Στους τρεις πρώτους νικητές και νικήτριες ανά κατηγορία 
θα απονεμηθούν μετάλλια και διπλώματα. 
Στο καλύτερο κολυμβητή-τρια θα απονεμηθεί κύπελλο βάση της διεθνούς 
βαθμολογίας. 
 
8. Τελετή έναρξης: Η τελετή έναρξης θα γίνει το Κυριακή  09 /6/2013 και ώρα 
17.30 
9. Κόστος Συμμετοχής: Το κόστος συμμετοχής ανά αθλητή - τρια είναι 6€. 
Το συνολικό κόστος ανα σωματείο θα υπολογισθεί με βάση τις αρχικές δηλώσεις 
που θα αποσταλούν στην ΚΟΕ. 
Ο διοργανωτής σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του αγωνιστικού 
προγράμματος εάν και εφόσον κριθεί αναγκαία η οποιαδήποτε αλλαγή του, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί απόλυτα η καλύτερη διεξαγωγή των αγώνων. 
 
 
 
 
Με αθλητικούς χαιρετισμούς 
 
 
 
 
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                                   ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 ΣΑΒΒΑΤΟ 22/06/2013 Α’ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Προθέρμανση: 15:45 -16:50 Έναρξη: 17:00 
1) 50μ. πεταλούδα Γυναικών – Ανδρών 
2) 200μ. Ελεύθερο Γυναικών – Ανδρών 
3) 400μ. Ατομική Γυναικών – Ανδρών 
4) 200μ. Ύπτιο Γυναικών – Ανδρών 
5) 100μ. Πρόσθιο Γυναικών – Ανδρών 
6) 800μ. Ελεύθερο Γυναικών  
 
ΚΥΡΙΑΚΗ  23/06/2013 Β’ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Προθέρμανση: 7:45 -8:50 Έναρξη: 9:00 
7) 50μ. Ελεύθερο Ανδρών – Γυναικών 
8) 100μ. Πεταλούδα Ανδρών – Γυναικών 
9) 400μ. Ελεύθερο Ανδρών – Γυναικών 
10) 100μ. Ύπτιο Ανδρών – Γυναικών 
11) 200μ. Πρόσθιο Ανδρών – Γυναικών 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ  23/06/2013 Γ΄ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Προθέρμανση: 16:15-17:20 Έναρξη: 17:30 
12) 50μ. Πρόσθιο Γυναικών – Ανδρών 
13) 50μ. Ύπτιο Γυναικών – Ανδρών 
14) 100μ. Ελεύθερο Γυναικών – Ανδρών 
15) 200μ. Πεταλούδα Γυναικών – Ανδρών 
16) 200μ. Ατομική Γυναικών – Ανδρών 

               17)1500μ Ελεύθερο Ανδρών   
                

                                          
 
Η συμμετοχή σας θα αποτελέσει τιμή για το Σύλλογό μας. 
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
2013 

 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
 

FAX 
 

Ε-ΜΑΙL 
 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ – ΤΡΙΕΣ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


