
 

1/3/2023 

Αρ. πρωτ.: 1154/Ε 

ΠΡΟΣ 

- ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Κ.Ο.Ε. 
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διεξαγωγής Χειμερινών Αγώνων Κολύμβησης Βετεράνων 

(Masters), 4-5.3.2023, Καρπενήσι» 

Κύριε Πρόεδρε, 

Σε συνέχεια των με αριθ. πρωτ. 664/Ε από 3.2.2023, σχετικά με τους Χειμε-

ρινούς Αγώνες Κολύμβησης Βετεράνων (Masters), που θα διεξαχθούν  στο Δη-

μοτικό Κολυμβητήριο του Καρπενησίου 4-5.3.2023 , σας γνωστοποιούμε, επι-

πλέον, τα εξής: 

  Ώρες έναρξης & Προθέρμανση: 

 Σάββατο 4.3.2023, 16:00 

Προθέρμανση: 15:00-15:45 

 

 Κυριακή 5.3.2023, 09:00 , 16:00 

Προθέρμανση: 08:00, 15:00 

*Η ώρα έναρξης του Σαββάτου, μεταφέρθηκε στις 16:00, προκειμένου να εξυ-

πηρετηθούν οι μετακινούμενοι βετεράνοι κολυμβητές-τριες. 

 

 

 

Αγωνιστική διαδικασία: 

 Οι κολυμβητές-τριες μετά τον τερματισμό της αγωνιστικής τους προ-

σπάθειας, θα πρέπει να παραμένουν στην άκρη της διαδρομής τους, 

προκειμένου να ακολουθήσει η εκκίνηση της επόμενης σειράς του αγω-

νίσματος. Αμέσως μετά την εκκίνηση, παρακαλούνται οι αθλητές να α-

πομακρύνονται γρήγορα από την πισίνα. 

 

Το Σάββατο το απόγευμα πριν την έναρξη των τελικών (15.45), θα πραγμα-
τοποιηθεί σύντομη τελετή έναρξης.  
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Διαγραφές:  

Μέχρι την Τετάρτη βράδυ 1/3/2023 , παρακαλείσθε να καταθέσετε το σύνολο των διαγρα-

φών που προτίθεστε να καταθέσετε στο swimming@koe.org.gr, προκειμένου να οριστικοποιη-

θούν και να ανακοινωθούν τα οριστικά χρονοδιαγράμματα διεξαγωγής των αγωνισμάτων. 

Στη συνέχεια, θα υπάρχει δυνατότητα διαγραφών για κάθε αγωνιστική ενότητα, αυστηρά 

μέχρι 30 λεπτά πριν από την έναρξη της. Με την ολοκλήρωση των διαγραφών σε κάθε αγωνι-

στική ενότητα θα ανακοινώνονται οι τελικές σειρές των αγωνισμάτων. 

Δηλώσεις Ομαδικών Αγωνισμάτων: 

Διευκρινίζεται ότι οι τελικές συνθέσεις με τις οποίες θα αγωνιστεί το κάθε Σωματείο στα 

ομαδικά αγωνίσματα, μπορούν να υποβληθούν στη γραμματεία των αγώνων, μέχρι 30’ πριν την 

έναρξη της αγωνιστικής ενότητας στην οποία είναι προγραμματισμένη η διεξαγωγή του εν λόγω 

αγωνίσματος. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι προγραμματισμένοι αγώνες, θα πραγματοποιηθούν με αυστηρή ε-
φαρμογή όλων των επικαιροποιημένων υγειονομικών πρωτοκόλλων της Γ.Γ.Α. που θα ισχύουν 
στη διάρκεια των αγώνων (Διευκρινιστικές οδηγίες της Γ.Γ.Α. για άθληση σε όλη την επικράτεια 
).   

 

Με τιμή, 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ 
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