ΠΡΟΣ:
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Κ.Ο.Ε.

-

Κ.Ο.Ε. , Τμήμα Μηχανοργάνωσης

-

Κολυμβητικά Σωματεία (μέλη της Κ.Ο.Ε.)
Χαλάνδρι, 29/11/2021
ΣΧ. 04 /682/ 29-11-2021

Κύριοι,
Ο Α.Ο. ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ διοργανώνει στο Ο.Α.Κ.Α. το «7ο ΤΡΟΠΑΙΟ ΝΗΡΕΑ». Θα αποτελέσει μεγάλη μας τιμή
να συμμετάσχει η κολυμβητική ομάδα του σωματείου σας, στη διοργάνωση του συλλόγου μας.
Στους αγώνες θα συμμετάσχουν κολυμβητές και κολυμβήτριες ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ κατηγοριών.
Επισυνάπτεται η προκήρυξη των αγώνων.

Για το Δ.Σ. του ΝΗΡΕΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

ΚΙΚΙΛΙΑ-ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ ΜΟΡΣΙΚΑ

Δ/ΝΣΗ: Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 146 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Τ.Κ. 152 34, ΤΗΛ.: 210 6827722, FAX: 210 6853263
e-mail: nireas1989@gmail.com

http://www.nireashal.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ “7ο ΤΡΟΠΑΙΟ ΝΗΡΕΑ ”
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: Α.Ο. ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Σάββατο 22 Ιανουαρίου και Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022
(2 αγωνιστικές ενότητες / 1 απόγευμα + 1 πρωί).

ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ:
Απόγευμα: Σάββατο 16:00
Κυριακή Πρωί: 10.00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Μαρούσι Ο.Α.Κ.Α. – Κλειστό Κολυμβητήριο, Οδός Σπύρου Λούη 1, Πύλη Δ. 151 23 Μαρούσι
(Κωδικός τοποθεσίας GooglemapsPlus: 8GS52QQH+8X)
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ: Ο.Α.Κ.Α εσωτερική πισίνα 50 μέτρων, 8 διαδρομών, θερμοκρασία νερού 26,5ο.
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ: Επίσημη ηλεκτρονική υπό την αιγίδα της ΚΟΕ.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:
•

Οι αγώνες διεξάγονται υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Επιτροπής της Κ.Ο.Ε., σύμφωνα με τους ισχύοντες γενικούς
κανονισμούς.
Οι κριτές και οι χρονομέτρες ορίζονται από τον οικείο Σύνδεσμο Κριτών και Χρονομετρών Κολύμβησης. Οι επιπλέον επιμέρους κανονισμοί ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.

•

•

Όλοι οι κολυμβητές-τριες θα πρέπει να έχουν αθλητικό δελτίο της ΚΟΕ σε ισχύ.

•

Θα τηρηθεί ωρολόγιο πρόγραμμα αγώνων καθώς και η δυνατότητα προθέρμανσης σε 2η πισίνα ( εκτός της
πισίνας των αγώνων)

•

20΄ πριν την έναρξη του αγωνίσματος οι κολυμβητές- τρίες θα πρέπει να βρίσκονται στην κλήση των αθλητών

•

Θα υπάρξει ενημέρωση για το υγειονομικό πρωτόκολλο που θα ισχύει την περίοδο των αγώνων (είσοδος- έξοδος πιστοποιητικά)

•

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν χωρίς την παρουσία θεατών.

ΣΕΙΡΕΣ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ:
Οι σειρές των αγώνων θα διεξαχθούν σε μορφή τελικών σειρών OPEN και η κατάταξη στα αποτελέσματα θα γίνεται σύμφωνα
με τις επίσημες κατηγορίες της ΚΟΕ. Η σειρά της διεξαγωγής θα είναι από την αργή σειρά προς την γρήγορη.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
•

Κάθε σύλλογος μετέχει με 6 κολυμβητές- τριες στα 50- 100 μέτρα, 4 κολυμβητές- τριες στα 200 μέτρα, 3 κολυμβητές- τριες στα 400 μέτρα.

•

Κάθε κολυμβητής, –τρια έχει δικαίωμα να συμμετάσχει το πολύ μέχρι τρία (3) αγωνίσματα και μέχρι δύο (2)
αγωνίσματα στην ίδια αγωνιστική ενότητα.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: Μετάλλια θα απονεμηθούν στους τρεις (3) πρώτους νικητές, -τριες ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
15,00 € + 3,00€ που αποδίδονται στην ΚΟΕ σύνολο 18€ ανά κολυμβητή -τρια. Το συνολικό κόστος για κάθε
Σύλλογο ή Αθλητικό Σωματείο θα υπολογιστεί με βάση τις αρχικές δηλώσεις που θα σταλούν.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Από Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2002 μέχρι Κυριακή 16/1/2022 και ώρα 14.00 θα σταλούν οι δηλώσεις των
σωματείων που συμμετέχουν στους αγώνες στην ομοσπονδία (swimming@koe.org.gr).
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 850 κολυμβητές –τριες.
Προτεραιότητα θα δοθεί κατ’ εξαίρεση στα σωματεία της επαρχίας (λόγω ρύθμισης ξενοδοχείων / μετακινήσεων
κλπ) που θα αποστείλουν δηλώσεις εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος και στα σωματεία της Αττικής με
βάση τη μέρα και ώρα αποστολής του email με τις δηλώσεις. Η διαδικασία θα είναι διαφανής σε όλους.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Μπορείτε να απευθυνθείτε:
Στις γραμματείες του Νηρέα Χαλανδρίου τηλ: 210-6827722 και 210-6827087 (καθημερινά 15:30 – 20:30 και Σάββατο
10:00 – 13:00)
στον προπονητή κ. Βελέντζα Πάναγιώτη τηλ.: 6906 407195.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Σάββατο 22 Ιανουάριου 2022
΄Ωρα Έναρξης: 16:00

Κυριακή 23 Ιανουάριου 2022
Ώρα Έναρξης : 10:00

400 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ανδρών- γυναικών

400 ΜΙΚΤΗ AT. γυναικών- ανδρών

50 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ανδρών- γυναικών

200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ γυναικών- ανδρών

100 ΥΠΤΙΟ ανδρών- γυναικών

50 ΠΡΟΣΘΙΟ γυναικών- ανδρών

100 ΠΡΟΣΘΙΟ ανδρών- γυναικών

100 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ γυναικών- ανδρών

200 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ανδρών- γυναικών

50 ΥΠΤΙΟ γυναικών- ανδρών

100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ανδρών- γυναικών

50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ γυναικών- ανδρών

200 ΜΙΚΤΗ AT. ανδρών- γυναικών

200 ΠΡΟΣΘΙΟ γυναικών- ανδρών
200 ΥΠΤΙΟ γυναικών- ανδρών

