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Προς: 

 ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 

Διοργάνωση   

Η whynot , με ανάθεση από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΚΟΕ ) και υπό την αιγί-

δα της, διοργανώνει τον αγώνα  «SWIMMING LEAGUE (WSL) – MASTERSPOOL Χαλάνδρι 

2022» αγώνα κολύμβησης Βετεράνων (Masters), σε πισίνα 25 μέτρων. Ο αγώνας θα διεξα-

χθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΚΟΕ και τους κανόνες ασφαλείας για τους συμμε-

τέχοντες.   

 

Τόπος: Κλειστό Κολυμβητήριο Χαλανδρίου, Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Χαλανδρίου «Νίκος 

Περκίζας»  

Χάρτης  

Ημερομηνία: 26-27 Νοεμβρίου 2022 

 

Ημέρες και ώρες αγώνων: Σάββατο 26/11 (απόγευμα 17:00) – Κυριακή 27/11 (πρωί 09:00 

/ απόγευμα 17:00). Η προθέρμανση θα πραγματοποιείται μια ώρα πριν την έναρξη των α-

γώνων.  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Δικαίωμα Συμμετοχής 

Στη διοργάνωση μπορούν να συμμετέχουν οι κολυμβήτριες/τές που διαθέτουν αθλητικό 

δελτίο εν ισχύ, το οποίο έχει εκδοθεί από την Κολυμβητική Ομοσπονδία της εκάστοτε χώ-

ρας που εκπροσωπούν και ανήκουν σε κάποιο αναγνωρισμένο σωματείο. Στους αγώνες 

αυτούς ισχύουν οι Γενικές διατάξεις που αναφέρονται στην Προκήρυξη των Masters, και θα 

διεξαχθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της KOE και τους κανόνες ασφαλείας 

για τους συμμετέχοντες, καθώς και τον κανονισμό ηθικής ακεραιότητας (Code of Ethics) της 

FINA.  

Κατηγορίες Κολυμβητών ατομικών αγωνισμάτων Ανδρών – Γυναικών Master: 25-29 

(1998-1994), 30-34 (1993-1989), 35-39 (1988-1984), 40-44 (1983-1979), 45-49 (1978-1974), 

50-54 (1973-1969), 55-59 (1968-1964), 60-64 (1963-1959), 65-69 (1958-1954), 70-74 (1953-

1949), 75-79 (1948-1944), 80-84 (1943-1939), 85-89 (1938-1934), 90-94 (1933-1929), 95-99 

(1928-1924) 

http://www.why-n.gr/
https://www.google.gr/maps/place/Chalandri+Municipal+Gymnasium/@38.0340424,23.8225694,17.33z/data=!4m6!3m5!1s0x14a1993d4551b473:0x96a890a0a8df54f2!8m2!3d38.0339523!4d23.8233603!16s%2Fg%2F1262jgj98
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Κατηγορίες Σκυταλοδρομιών 

Οι κατηγορίες των σκυταλοδρομιών υπολογίζονται από το άθροισμα των ηλικιών των με-

λών της σκυτάλης. 

Κατηγορίες: 100-119, 120-159, 160-199, 200-239, 240-279, 280-319, 320-359, 360-399  

 

Όροι Συμμετοχής   

 Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε 3 αγωνιστικές ενότητες, σε τελικές σειρές σε μορφή 

ανοιχτής κατηγορίας. Οι κολυμβήτριες/ές θα τοποθετούνται σε σειρές βάσει του 

χρόνου τους από το αρχείο της ΚΟΕ και σε περίπτωση που δεν υπάρχει επίσημος 

χρόνος (400μ) δηλώνεται από τον αθλητή. Η κατάταξη θα γίνεται ξεχωριστά για κά-

θε κατηγορία. 

 Μόνο κολυμβητές-τριες που έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας που έχει εκδοθεί 

από την ΚΟΕ, καθώς και κάρτες υγείας και διαπίστευσης σε ισχύ (πρέπει να ανανε-

ώνονται κάθε χρόνο), μπορούν να συμμετέχουν στους προκηρυσσόμενους αγώνες. 

 Κάθε σύλλογος συμμετέχει με απεριόριστο αριθμό κολυμβητριών/ών και μία ομά-

δα στα ομαδικά αγωνίσματα. Οι κολυμβήτριες/ές έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν 

σε 2 ατομικά αγωνίσματα το πολύ και σε 1 ομαδικό αγώνισμα ανά αγωνιστική ενό-

τητα. Οι αθλητές δεν επιτρέπεται να υπερβούν τα 5 ατομικά αγωνίσματα. 

 Η σύνθεση των ομαδικών αγωνισμάτων θα αποτελείται από κολυμβήτριες/ές του 

ιδίου σωματείου. 

 Η κατάρτιση των σειρών θα γίνει με βάση τις επιδόσεις από το αρχείο της ΚΟΕ και 

σε περίπτωση που δεν υπάρχει επίσημος χρόνος δηλώνεται από τον αθλητή (400μ). 

Σε αντίθετη περίπτωση, η κατάρτιση θα γίνεται με τυχαία ταξινόμηση .   

 Δικαίωμα συμμετοχής στους συγκεκριμένους αγώνες έχουν και ξένες/-οι κολυμβή-

τριες/ές MASTER των οποίων η δήλωση συμμετοχής θα γίνει από το σωματείο τους, 

την Κολυμβητική ομοσπονδία τους ή και ατομικά πάντα με δελτίο εν ισχύ. 

 Μετάλλια θα απονεμηθούν στους 3 πρώτους νικητές/τριες σε κάθε κατηγορία και 

αγώνισμα. 

 Οι δηλώσεις και η αίτηση συμμετοχής σε ατομικά αγωνίσματα και σκυτάλες γίνο-

νται μόνο ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης: www.why-n.gr, 

το αργότερο μέχρι 4 ημέρες πριν τους αγώνες.   

 Τελευταίες εγγραφές θα γίνονται δεκτές μέχρι και 45 λεπτά πριν την έναρξη των 

αγώνων και διαγραφές μέχρι και 30 λεπτά πριν την έναρξη των αγώνων. 

 Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν με αυστηρή εφαρμογή των επικαιροποιημένων 

υγειονομικών πρωτοκόλλων της Γ.Γ.Α. και της Κ.Ο.Ε. και επιπλέον με τις διατάξεις 

και τις διευκρινιστικές οδηγίες που θα ισχύουν στη διάρκεια της Διοργάνωσης.   

http://www.why-n.gr/
http://www.why-n.gr/
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Κόστος Συμμετοχής / ανά αγώνισμα 

Αγωνίσματα ΑOn-Time 
(μέχρι 4 ημέρες πριν τους αγώνες) 

Late Entry 
(μέχρι 45’πριν την έναρξη) 

Ατομικά    
50μ, 100μ, 200μ  10€/ αγώνισμα 15€/ αγώνισμα 
400μ  15€/ αγώνισμα 20€/ αγώνισμα 
   
Σκυτάλες  20€ 30€ 

 

Σημείωση: θα εισπράττονται και θα αποδίδονται στην ΚΟΕ 3€ ανά κολυμβητή-τρια. 

Έπαθλα  

Θα απονέμονται μετάλλια στους τρεις πρώτους νικητές/τριες κάθε κατηγορίας και κάθε 

ατομικού και ομαδικού αγωνίσματος.  

 
Βαθμολογίες 

Η βαθμολογία των αγωνισμάτων της WSL MasterPool καθορίζεται: 

ΘΕΣΗ:               1-2-3-4-5-6-7-8  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 9-7-6-5-4-3-2-1 

Για τα ομαδικά αγωνίσματα η βαθμολογία διπλασιάζεται. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

210-9830680, info@why-n.gr, www.why-n.gr,  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  

Η whynot , η ΚΟΕ και η FINA δεν φέρουν καμιά ιατρική ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί κατά 

τη διάρκεια των αγώνων και οι αγωνιζόμενοι αποδέχονται αντίστοιχη δήλωση κατά την εγ-

γραφή τους. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  

 Α’ Αγωνιστική, Σάββατο - 17:00 
 

 

Προθέρμανση: 16:00 – 16:50  

50μ Ελεύθερο ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

100μ Πρόσθιο ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

200μ Ελεύθερο ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

50μ Πεταλούδα ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

4x50μ Μικτή Ομαδική MIXED  

 

http://www.why-n.gr/
mailto:info@why-n.gr
http://www.why-n.gr/
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Β’ Αγωνιστική, Κυριακή - 09:00 Γ’ Αγωνιστική, Κυριακή - 17:00 

Προθέρμανση: 08:00 – 08:50 Προθέρμανση: 16:00 – 16:50 

50 μ. Πρόσθιο ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΑΝΔΡΩΝ 100μ Ελεύθερο ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

100μ Ύπτιο ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΑΝΔΡΩΝ 50μ Ύπτιο ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

100μ Μικτή Ατομική ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΑΝΔΡΩΝ 100μ Πεταλούδα ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

400μ Ελεύθερο ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΑΝΔΡΩΝ 200μ Μικτή Ατομική ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

4x50μ Μικτή Ομαδική ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΑΝΔΡΩΝ 4x50μ Ελεύθερο ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

4x50μ Ελεύθερο MIXED  

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα  

Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί με το κλείσιμο των εγγραφών 

Αγωνόδικος Επιτροπή  

Υπεύθυνος ασφαλείας:  Ρώτας Πήτερ Παναγιώτης 

Ιατρός Αγώνα: Λάμπρος Λάσδας 

Ναυαγοσωστικής: Άντι Ερεσμπάρα, Lifeguard Hellas 

Τεχνικός διευθυντής αγώνα: Απόστολος Μπαρτζιώκας 
 

 Τα αθλήματα θα διεξαχθούν βάσει των κανόνων της ΚΟΕ. 
 

 Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα προκήρυξη θα πρέπει να λάβει έγκριση πριν 
την εφαρμογή της από την Κολυμβητικής Ομοσπονδίας. 

 Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της διοργάνω-
σης. Αρμόδιοι για την κατάρτιση και επισημοποίηση του προγράμματος καθώς και για 
ό,τι δεν προβλέπει η παρούσα προκήρυξη, είναι ο εκπρόσωπος της Τεχνικής Επιτροπής 
της διοργάνωσης και ο Αλυτάρχης. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα προκή-
ρυξη θα πρέπει να λάβει έγκριση πριν την εφαρμογή της από την Κολυμβητική Ομο-
σπονδίας Ελλάδας 

 

http://www.why-n.gr/

