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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΚΟΛΤΜΒΗΣΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

        

Ο ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ (Ο.Φ.Θ.Α.) θαη o  

ΝΑΤΣΑΘΛΗΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ  ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ  (Ν.Ο.Α.) , ζε ζπλεξγαζία κε ην ΓΗΜΟ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ θαη ηελ ΠΔ.ΚΟ.ΑΝ.ΜΑ.Θ θαη ππό ηελ αηγίδα ηεο Κ.Ο.Δ. δηνξγαλώλνπλ ηνλ 

δηεζλή  αγώλα θνιύκβεζεο αγσληζηηθώλ θαηεγνξηώλ κε ηελ επσλπκία  “ ΦΑΡΟ – ΔΛΔΝΑ ΑΪΡΗ 

2019” πνπ ζα δηεμαρζεί ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε ζηηο 3-5 Μαΐοσ 2019.  

Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζην Γεκνηηθό θνιπκβεηήξην Αιεμαλδξνύπνιεο 50κ, 10 δηαδξνκώλ 

κε λέν ειεθηξνληθό ζύζηεκα ρξνλνκέηξεζεο ΟMEGA, ζύκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνύο 

θνιύκβεζεο. Οη ρξόλνη είλαη επίζεκνη θαη ζα θαηαρσξεζνύλ ζην αξρείν ηεο Κ.Ο.Δ. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ αγώλσλ ζα αλαξηώληαη ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ 10' κεηά ηελ 

ηέιεζε ηνπ αγσλίζκαηνο.  

 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 πκκεηέρνπλ όινη νη ζύιινγνη πνπ αλήθνπλ ζηε δύλακε ηεο Κ.Ο.Δ. Καζώο θαη ζύιινγνη ηεο 

Αιινδαπήο πνπ ζα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ. 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ αζιεηέο-ηξηεο πνπ έρνπλ γελλεζεί ηα έηε 2006 (13 εηώλ), θαη 

κεγαιύηεξνη θαη ζα βξαβεύνληαη ζε  ΟΠΔΝ θαηεγνξία. Οη αιινδαπνί ζα βεβαηώλνπλ ηελ 

ειηθία ηνπο κε επίζεκα έγγξαθα (δηαβαηήξηα, ηαπηόηεηεο, δίπισκα νδήγεζεο θ.η.ι.), όηαλ ηνπο 

δεηεζνύλ από ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή. 

 Ζ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ είλαη 3 εκέξεο θαη 5 ζπλνιηθά αγσληζηηθέο ελόηεηεο (Παξαζθεπή 

απόγεπκα άββαην πξσί θαη απόγεπκα, Κπξηαθή πξσί θαη απόγεπκα). Σν πξσί δηεμάγνληαη νη 

πξνθξηκαηηθνί θαη ην απόγεπκα νη ηειηθνί ησλ αγσληζκάησλ. 

 Οη ώξεο δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ έρνπλ σο εμήο : 

α.  3/5/2019 ΠΑΡΑΚΔΤΖ  απόγεπκα: πξνζέξκαλζε 17.00΄, έλαξμε αγώλσλ: 18.00’ 

β.  4/5/2019 ΑΒΒΑΣΟ πξσί : πξνζέξκαλζε 08.30 , έλαξμε αγώλσλ 09.30΄  

γ.   4/5/2019 ΑΒΒΑΣΟ απόγεπκα: πξνζέξκαλζε 17.00, ηειεηή έλαξμεο:17.45,έλαξμε αγώλσλ:   18.00. 

δ.  5/5/2019 ΚΤΡΗΑΚΖ πξσί :  πξνζέξκαλζε 08.30 , αγώλεο 09.30 

ε.  5/5/2019 ΚΤΡΗΑΚΖ απόγεπκα  :  πξνζέξκαλζε: 16.00 , αγώλεο 17.00 

 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 Θα ππάξρνπλ ηειηθνί Α θαη Β γηα όια ηα αγσλίζκαηα 50κ. κέρξη θαη 200κ. Οη απνλνκέο ησλ 

κεηαιιίσλ ζα γίλνληαη κόλν από ηνλ Α ηειηθό, πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηνλ Β ηειηθό. 

 Κάζε θνιπκβεηήο-ηξηα δηθαηνύηαη λα ζπκκεηέρεη ζε έσο θαη  6 αγσλίζκαηα, όρη πεξηζζόηεξα από 

3 θάζε εκέξα. 

 ηα αγσλίζκαηα 800κ Γπλαηθώλ θαη 1500κ ειεύζεξν Αλδξώλ ζα αγσληζηνύλ νη 16 θαιύηεξνη 

δεισκέλνη ρξόλνη , ελώ γηα ηα 1500κ ειεύζεξν Γπλαηθώλ θαη 800κ ειεύζεξν Αλδξώλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί 1 ζεηξά κε ηνπο 8 θαιύηεξνπο δεισκέλνπο ρξόλνπο. Γηα ην ιόγν απηό ζηηο 

δειώζεηο ζπκκεηνρήο λα ππάξρνπλ δύν αγσλίζκαηα κε ππνγξάκκηζε γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα 

παξαπάλσ αγσλίζκαηα ζε πεξίπησζε πνπ ν αζιεηήο είλαη εθηόο δηθαηώκαηνο λα αγσληζηεί. Σα 

αγσλίζκαηα απηά κε ηελ ππνγξάκκηζε ζα βξίζθνληαη ζηελ ίδηα αγσληζηηθή κε ηα παξαπάλσ 



αγσλίζκαηα ησλ απνζηάζεσλ. 

 ηα νκαδηθά αγσλίζκαηα 4x50 mix (2 αγόξηα + 2 θνξίηζηα), θάζε ζύιινγνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη 

κε 2 νκάδεο ζηνπο πξνθξηκαηηθνύο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη κόλν κία ζα είλαη εληόο ζπλαγσληζκνύ, 

πνπ ζηελ δήισζε πξέπεη λα επηζεκαλζεί κε ην όλνκα ζπιιόγνπ θαη ηνλ αξηζκό επηζήκαλζεο 1. 

Αληίζηνηρα ε νκάδα εθηόο ζπλαγσληζκνύ ζα έρεη ην  όλνκα ζπιιόγνπ θαη ηνλ αξηζκό επηζήκαλζεο 

2.  Όιεο νη νκάδεο όκσο (εληόο θαη εθηόο ζπλαγσληζκνύ) ζα είλαη κε θνιπκβεηέο ηνπ ίδηνπ 

ζπιιόγνπ θαη έρνπλ δηθαίσκα πξόθξηζεο ζηνλ ηειηθό. 

 

Κάζε αηνκηθό αγώληζκα ζηνπο πξνθξηκαηηθνύο ζα δηεμάγεηαη κε ην ζύζηεκα «ππξακίδα» (νη 24 

θαιύηεξνη ρξόλνη ζηηο ηειεπηαίεο 3 ζεηξέο (ζηα 400κ ειεύζεξν νη 16 ζηηο 2 ηειεπηαίεο ζεηξέο) κε ηελ 

θαιύηεξε επίδνζε ζηε δηαδξνκή 4 ηεο ηειεπηαίαο ζεηξάο, ε δεύηεξε θαιύηεξε επίδνζε ζηελ δηαδξνκή 4 

ηεο πξνηειεπηαίαο ζεηξάο θ.ν.θ.).  

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηεξκαηηζκνύ θάζε ζεηξάο ησλ πξνθξηκαηηθώλ, ζα δίλεηαη ε εθθίλεζε ηεο 

επόκελεο, ελώ νη θνιπκβεηέο βξίζθνληαη αθόκε κέζα ζην λεξό. Γηα ην ιόγν απηό νη πξνπνλεηέο πξέπεη 

λα ελεκεξώζνπλ ηνπο αζιεηέο ηνπο, όηη κόιηο ηεξκαηίδνπλ ηα αγώληζκα, λα πεξηκέλνπλ αθίλεηνη ζηελ 

άθξε ηεο δηαδξνκήο ηνπ ηεξκαηηζκνύ θαη λα απνρσξνύλ από ηελ πηζίλα, αθνύ δνζεί ε εθθίλεζε ηεο 

επόκελεο ζεηξάο, απνθεύγνληαο λα αθνπκπνύλ ηηο πιάθεο αθήο ηεξκαηηζκνύ. 

 

ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη ζπκκεηέρνληεο αζιεηέο ζα δηαζέηνπλ απαξαίηεηα ζεσξεκέλα ΓΔΛΣΙΑ Αζιεηηθήο Ηδηόηεηαο ηεο 

Κ.Ο.Δ. , εθηόο ησλ αιινδαπώλ αζιεηώλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα δειώζνπλ ηηο επηδόζεηο ηνπο ζηα 

αγσλίζκαηα πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ. Οη ειιεληθνί ζύιινγνη καδί κε ηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη 

λα απνζηείινπλ θαη θσηναληίγξαθν ηεο αζιεηηθήο αλαγλώξηζεο ηνπ ζσκαηείνπ ηνπο από ηελ Γ.Γ.Α. 

Υσξίο ηελ εηδηθή αζιεηηθή αλαγλώξηζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζσκαηείνπ δελ ζα επηηξέπεηαη ε 

ζπκκεηνρή ζηνπο αγώλεο.  

 

ΟΡΙΣΙΚΗ ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Σν θόζηνο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε αζιεηή -ηξηαο νξίδεηαη σο εμήο: έσο  3 αγωνίζμαηα 15 εσρώ, γηα 4 

αγωνίζμαηα 18 εσρώ θαη γηα 5 ή 6 αγωνίζμαηα 20 εσρώ. Σν πνζό ζα θαηαβάιιεηαη από ην ζσκαηείν 

ζηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ. Σν ζπλνιηθό πνζό γηα θάζε ζύιινγν ζα ππνινγηζηεί κε βάζε ηηο δειώζεηο 

ζπκκεηνρήο. (Βάζεη ηεο ππ.αξ.πξση. 622/Δ, 30/1/2018 απόθαζε ηεο ΚΟΔ, ηα 3€ ηεο ζπκκεηνρήο 

απνδίδνληαη ζηελ Κνιπκβεηηθή Οκνζπνλδία Διιάδνο ). 

Απνζηνιή δειώζεσλ ζπκκεηνρήο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Κνιύκβεζεο Αλαη. 

Μαθεδνλίαο & Θξάθεο ζην email : pekoanmath@yahoo.gr. θαη ζην  email ηνπ ΟΦΘΑ 

oftha.alexandroupolis@gmail.com μέτρι ηην Σρίηη  30  Απριλίοσ 2018.  Ζ θάζε δήισζε ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεύεηαη από νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ αζιεηώλ θαη ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε δηεύζπλζε 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (email) ηνπ ζπιιόγνπ ή ηνπ δεινύληνο γηα πεξαηηέξσ αιιεινγξαθία, 

ελεκεξώζεηο θαζώο θαη ηα νλόκαηα θαη ηα ηειέθσλα ηνπ πξνπνλεηή θαη ηνπ εθόξνπ ηνπ ζσκαηείνπ. 

 

ΔΠΑΘΛΑ 

 Θα απνλεκεζνύλ δηπιώκαηα θαη κεηάιιηα ζηνπο 3 πξώηνπο ληθεηέο  

 Ο  θαιύηεξνο θνιπκβεηήο θαη ε  θαιύηεξε θνιπκβήηξηα βάζε δηεζλνύο βαζκνινγίαο ηεο FINA 

ζα βξαβεπζνύλ κε ην ρξεκαηηθό πνζό ησλ 400 €  

 Ο  δεύηεξνο θαιύηεξνο θνιπκβεηήο θαη θνιπκβήηξηα  ζα βξαβεπζνύλ κε έλα tablet  

 Ο ηξίηνο θαιύηεξνο θνιπκβεηήο θαη θνιπκβήηξηα  ζα βξαβεπζνύλ κε επώλπκε αζιεηηθή 

ηζάληα.  

 Δπίζεο βξαβεύνπκε ηε θάζε ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ επίδνζε κε ην πνζό ησλ 50 €. 

 Κάζε θαηάξξηςε ξεθόξ αγώλσλ ζα βξαβεύεηαη κε εηδηθό βξαβείν. 

 Κύπειια ζα απνλεκεζνύλ ζηνπο 3 Πνιπλίθεηο ζπιιόγνπο κε βάζε ηηο πξώηεο ζέζεηο θαη 
            ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζα κεηξήζνπλ νη δεύηεξεο ζέζεηο θαη αλ ρξεηαζηεί νη ηξίηεο       

            ζέζεηο. 

 

 Γηα πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο απεπζπλζείηε  ζηνλ πξνπνλεηή θ. Γηώξγν Σπιηγαδά  (ηει. 

6945381427), ζηνλ πξνπνλεηή θ. Σάζν Καιιηηζάξε (ηει. 6944589677) θαη ζηνλ Αληηπξόεδξν ηνπ 

ΟΦΘΑ  θ. Αξίθα Υξήζην (ηει. 6944328627).    

mailto:pekoanmath@yahoo.gr


                                                                                                         

 

 

 
 1η Αγωνιστική 

1. 50μ. Ύπηιο Γσναικών (προκριμαηικοί) 
2. 50μ. Ύπηιο Ανδρών (προκριμαηικοί) 
3. 50μ. Ελεύθερο Γσναικών (προκριμαηικοί) 
4. 50μ. Ελεύθερο Ανδρών (προκριμαηικοί) 
5. 400μ. Μ. Αηομική  Γσναικών (ηελικές ζειρές) 
6. 400μ. Μ. Αηομική Ανδρών (ηελικές ζειρές) 
7. 800μ. Ελεύθερο Γσναικών(ηελικοί, 16 καλύηεροι τρόνοι) 
8. 1500μ ελεύθερο Ανδρών(ηελικοί, 16 καλύηεροι τρόνοι) 

 

 

2η Αγωνιστική (Προκριματικοί) 

1. 100μ. Πρόζθιο Γσναικών   
2. 100μ. Πρόζθιο Ανδρών 
3. 100μ. Πεηαλούδα Γσναικών 
4. 100μ.Πεηαλούδα Ανδρών 
5. 200μ. Ελεύθερο Γσναικών 
6. 200μ. Ελεύθερο Ανδρών 
7. 200 Μ. Αηομική Γσναικών 
8. 200 Μ. Αηομική Ανδρών 
9. 200μ. Ύπηιο  Γσναικών 
10. 200μ. . Ύπηιο Ανδρών 
11. 4Χ50μ. Ελεύθερο  Mix (2 Γσναίκες + 2  Άνδρες) 

3η Αγωνιστική (Τελικοί) 

1. 800μ. Ελεύθερο Ανδρών (ηελικός, 8 καλύηεροι  τρόνοι) 
2. 100μ. Πρόζθιο Γσναικών 
3. 100μ. Πρόζθιο Ανδρών 
4. 100μ. Πεηαλούδα Γσναικών 
5. 100μ Πεηαλούδα Ανδρών 
6. 200μ. Ελεύθερο Γσναικών 
7. 200μ Ελεύθερο Ανδρών 
8. 50μ. Ύπηιο Γσναικών 
9. 50μ. Ύπηιο Ανδρών 
10. 200μ. Μ. Αηομική Γσναικών 
11. 200μ. Μ. Αηομική Ανδρών 
12. 50μ. Ελεύθερο Γσναικών 
13. 50μ ελεύθερο Ανδρών 
14. 200μ. Ύπηιο Γσναικών 
15. 200μ Ύπηιο Ανδρών 
16. 1500μ Ελεύθερο Γσναικών(ηελικός,  8 καλύηεροι τρόνοι) 
17. 4Χ50μ. Ελεύθερο Mix (2 Γσναίκες + 2  Άνδρες) 

 

 

4η Αγωνιστική (Προκριματικοί) 

1. 100μ Ελεύθερο Γσναικών 
2. 100μ. Ελεύθερο Ανδρών 
3. 50μ Πρόζθιο Γσναικών 
4. 50μ Πρόζθιο Ανδρών 
5. 100μ Ύπηιο Γσναικών 
6. 100μ Ύπηιο Ανδρών 
7. 200μ. Πεηαλούδα Γσναικών 
8. 200μ. Πεηαλούδα Ανδρών 
9. 400μ. ελεύθερο Γσναικών 
10. 400μ. Ελεύθερο Ανδρών 
11. 200μ. Πρόζθιο  Γσναικών 
12. 200μ. Πρόζθιο Ανδρών 
13. 50μ. Πεηαλούδα Γσναικών 
14. 50μ Πεηαλούδα Ανδρών 
15. 4Χ50 Μ. Ομαδική mix (2 άνδρες+2 γσναίκες) 

 
 

5η Αγωνιστική (Τελικοί) 

1. 100μ Ελεύθερο Γσναικών 
2. 100μ. Ελεύθερο Ανδρών 
3. 50μ Πρόζθιο Γσναικών 
4. 50μ Πρόζθιο Ανδρών 
5. 100μ Ύπηιο Γσναικών 
6. 100μ Ύπηιο Ανδρών 
7. 200μ. Πεηαλούδα Γσναικών 
8. 200μ. Πεηαλούδα Ανδρών 
9. 400μ. ελεύθερο Γσναικών 
10. 400μ. Ελεύθερο Ανδρών 
11. 200μ. Πρόζθιο  Γσναικών 
12. 200μ. Πρόζθιο Ανδρών 
13. 50μ. Πεηαλούδα Γσναικών 
14. 50μ Πεηαλούδα Ανδρών 
15. 4Χ50 Μ. Ομαδική mix (2 άνδρες+2 γσναίκες) 

 

 

                        
                        H Πρόεδρος                                                                  Ο Γεν. Γραμμαηέας 

 

 

                  

                  Ροσζζίδοσ Υριζηίνα                                                       αΐρης  Υρσζοβαλάνηης     

 

 

 Website: www.oftha .gr                       :  ΟΦΘΑ       

https://www.facebook.com/%CE%9F%CE%A6%CE%98%CE%91-396070103859119/ 

 
Γεκνηηθό Κνιπκβεηήξην Αιεμαλδξνύπνιεο ΓΖΜΟΘΔΝΖ ΜΗΥΑΛΔΝΣΕΑΚΖ     https://www.facebook.com/swimmingaxd/ 

https://www.facebook.com/%CE%9F%CE%A6%CE%98%CE%91-396070103859119/
https://www.facebook.com/swimmingaxd/


 

 

ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΟΛΤΜΒΗΣΙΚΟΙ ΑΓΩΝΔ 

ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ 

                                                                                                     
 

 

  

   

ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 

 

 

 Ξενοδοτείο Ramada Plaza Thraki  Γηεύζπλζε 4ν ρικ. Δζληθήο Οδνύ 

Αιεμαλδξνύπνιεο - Θεζζαινλίθεο, Αιεμαλδξνύπνιε, 68100, Διιάδα 

Σειέθσλν: 25510 89100 

 

 Ξενοδοτείο ALEXANDER BEACH HOTEL @ SPA  Γηεύζπλζε 2ν 

ρικ. Δζληθήο Οδνύ Αιεμαλδξνύπνιεο - Κνκνηελήο, Αιεμαλδξνύπνιε, 

68100, Διιάδα Σειέθσλν: 25510 39290 

 

 Ξενοδοτείο Nefeli Hotel Alexandroupolis 5ν ρικ. Δζληθήο Οδνύ 

Αιεμαλδξνύπνιεο - Κνκνηελήο, Αιεμαλδξνύπνιε, 68100, Διιάδα 

Σειέθσλν: 25510 40401 

 

 Ξενοδοτείο Astir*Egnatia Alexandroupolis Λεσθόξνο Γεκνθξαηίαο 

280, Δληόο Πάξθνπ Δγλαηίαο, Αιεμαλδξνύπνιε, 68100, ΔΒΡΟΤ 

Σειέθσλν: 25510 38000 

 

 

 Website: www.oftha .gr                       :  ΟΦΘΑ       

  

 
https://www.facebook.com/%CE%9F%CE%A6%CE%98%CE%91-396070103859119/ 

 

Γεκνηηθό Κνιπκβεηήξην Αιεμαλδξνύπνιεο   https://www.facebook.com/swimmingaxd/ 

ΓΖΜΟΘΔΝΖ ΜΗΥΑΛΔΝΣΕΑΚΖ  
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