Περιστέρι, 30 Ιανουαρίου 2019

Προς:
-Κ.Ο.Ε.
- Τμήμα Μηχανοργάνωσης
- Κολυμβητικά Σωματεία (μέλη της Κ.Ο.Ε.)
- Ο.Π.Α.Α.Π.
- Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής
- Σύνδεσμο Κριτών Χρονομετρών
Κοινοποίηση:
- Δήμαρχο Περιστερίου κ. Παχατουρίδη Ανδρέα
- Πρόεδρο Κ.Ο.Ε. κ. Διαθεσόπουλο Δημήτρη

20ο ΤΡΟΠΑΙΟ ΓΛΑΥΚΟΣ – ΤΣΕΤΣΕΛΕΙΑ 2019

&
48 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – Ις ' ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Κύριε Πρόεδρε,
Θα αποτελέσει μεγάλη μας τιμή να συμμετάσχει η κολυμβητική ομάδα του σωματείου σας στη τρίτη
συνδιοργάνωση των συλλόγων μας με την επωνυμία:

« 48 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - Ις΄ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ »
&

«20ο ΤΡΟΠΑΙΟ ΓΛΑΥΚΟΣ – ΤΣΕΤΣΕΛΕΙΑ 2019»
Οι δύο σύλλογοι Γ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ και Κ.Ο.Π. ΓΛΑΥΚΟΣ, μετά από πολλές επιτυχημένες
διοργανώσεις που έχουν γίνει τα τελευταία 20 χρόνια στο Περιστέρι, φέτος για 3η φορά
διοργανώνουν από κοινού διασυλλογικούς αγώνες στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Περιστερίου, στους
οποίους και σας προσκαλούμε.
Στους
αγώνες
θα
συμμετάσχουν
κολυμβητές
και
ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ κατηγοριών, από 9 ετών και μεγαλύτεροι.

κολυμβήτριες

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ

&

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Κολυμβητικός Όμιλος Περιστερίου ΓΛΑΥΚΟΣ και Γυμναστικός Σύλλογος
Περιστερίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Παρασκευή 12, Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Απριλίου 2019
(5 αγωνιστικές ενότητες / 2 Χ πρωί + 3 Χ απόγευμα).
ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Πρωί: Σάββατο και Κυριακή 9:00. Απόγευμα: Παρασκευή - Σάββατο Κυριακή 17:00. Το Σάββατο 13 Απριλίου 2019 πριν την έναρξη του αγωνιστικού προγράμματος, θα γίνει η
επίσημη έναρξη των αγώνων.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Δημοτικό Κολυμβητήριο Περιστερίου (Πευκών και Ευκαλύπτων – περιοχή
Χωράφας – Κηπούπολη).
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ: 50 μέτρων, 8 διαδρομών, χωρητικότητας 2000 θέσεων, θερμοκρασία νερού
26,5ο.

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ: Η χρονομέτρηση θα είναι επίσημη ηλεκτρονική.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: Οι αγώνες διεξάγονται υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Επιτροπής της
Κ.Ο.Ε., σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Κανένας κολυμβητής-τρια δε θα γίνει δεκτός χωρίς δελτίο ΚΟΕ σε ισχύ.
Οι κριτές και οι χρονομέτρες ορίζονται από τον οικείο Σύνδεσμο Κριτών και Χρονομετρών
Κολύμβησης. Οι επιπλέον επιμέρους κανονισμοί ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.
ΣΕΙΡΕΣ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ: Οι σειρές των αγώνων θα διεξαχθούν σε τελικές σειρές ΟΠΕΝ κατηγορίας, εκτός
αυτές των 50μ στην ηλικία των 9 ετών. Η κατάταξη στα αποτελέσματα θα γίνεται ανά κατηγορία.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Προαγωνιστικές κατηγορίες
-

Κάθε σύλλογος μετέχει με απεριόριστο αριθμό κολυμβητών-τριών στην ηλικία των 9 ετών.
Κάθε σύλλογος μπορεί να συμμετάσχει σε κάθε αγώνισμα με οκτώ (8) κολυμβητές και οκτώ (8) κολυμβήτριες
στην ηλικία των 10 ετών.

-

Κάθε σύλλογος μπορεί να συμμετάσχει σε κάθε αγώνισμα με έξι (6) κολυμβητές και έξι (6) κολυμβήτριες
ανά ηλικία και αγώνισμα για αυτές των 11 – 12 ετών.
Κάθε κολυμβητής, –τρια, 11-12 ετών έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε δύο (2) αγωνίσματα ανά αγωνιστική
ενότητα και μέχρι τρία (3) συνολικά, ενώ οι 9-10 ετών έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν σε δύο (2)
αγωνίσματα συνολικά
Για την ηλικία 11 ετών από τα τρία (3) ατομικά αγωνίσματα, τουλάχιστον το ένα (1) ΔΕΝ θα είναι αγωνισμα
ελευθερου στυλ
Για την ηλικία των 12 ετών απο τα τρία (3) ατομικά αγωνίσματα μόνο ένα (1) μπορεί να ειναι αγώνισμα
αποστάσεως 50μ.

-

-

Αγωνιστικές κατηγορίες
Κάθε σύλλογος μετέχει με απεριόριστο αριθμό κολυμβητών τριών σε κάθε αγώνισμα, εκτός από τα
αγωνίσματα των 800μ. Ελεύθερο και 1500μ. Ελεύθερο (Ανδρών και Γυναικών). Στα πιο πάνω θα
διεξαχθούν από μία σειρά στα 800μ. Ανδρών -Γυναικών και 1500μ. Ανδρών - Γυναικών, τις οποίες
θα συνθέσουν οι μετέχοντες που έχουν τις 8 καλύτερες επιδόσεις από 1/11/2018, αντίστοιχα.
Κάθε κολυμβητής, –τρια έχει δικαίωμα να συμμετάσχει το πολύ μέχρι τρία (3) αγωνίσματα και μέχρι
δύο (2) αγωνίσματα στην ίδια αγωνιστική ενότητα.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: Μετάλλια και διπλώματα θα απονεμηθούν στους τρεις (3) πρώτους νικητές, -τριες
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Θα τιμηθεί ακόμα (με 200 €) ο καλύτερος κολυμβητής και η καλύτερη κολυμβήτρια
με βάση τη διεθνή βαθμολογία της FINA.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 13,00 € (δεκατρία ευρώ) ανά κολυμβητή, -τρια.. Οι κολυμβητές και
κολυμβήτριες
που
απαρτίζουν
τις
προεθνικές
ομάδες
Ανδρών – Γυναικών λαμβάνουν μέρος στους αγώνες δωρεάν
ΤοΤο συνολικό κόστος για κάθε
Σύλλογο ή Αθλητικό Σωματείο θα υπολογιστεί με βάση τις δηλώσεις που θα σταλούν στην ΚΟΕ.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής για τους συλλόγους θα πρέπει να
αποσταλούν έως την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019, στα Τηλ./ fax 210 5055077 και email:
glafkosperisteriou@gmail.com,
για
τον
Κ.Ο.Π.
ΓΛΑΥΚΟ
και
210
5055125
και
email:
gs.peristeriswimm@gmail.com για τον Γ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ενώ οι οριστικές δηλώσεις κολυμβητών, τριων και αγωνισμάτων στην ΚΟΕ
(info@koe.org.gr, τηλ. 210 9851020, fax 210 9850964) μέχρι
την Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00. Να σημειωθεί ότι λόγω οργανωτικών θεμάτων η δήλωση
πρόθεσης αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τους διοργανωτές και παρακαλούμε να αποσταλεί από όλους τους
συμμετέχοντες.
ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΧΩΡΙΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μπορείτε να απευθυνθείτε:
στη γραμματεία του Γ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ τηλ: 210-5055125 (καθημερινά 17:00 – 21:00 και Σάββατο 10:00 –
12:00)
στη γραμματεία του ΚΟΠ «ΓΛΑΥΚΟΣ» τηλ: 210-5055077 (καθημερινά 17:00 – 21:00 και Σάββατο 10:30 –
12:30)
στους προπονητές κ.κ. Νίκο Βέζο τηλ. 6977 084838 & Βελισσάριο Τσιριγώτη 6942 2653610 του Κ.Ο.Π.
ΓΛΑΥΚΟΣ, για τις αγωνιστικές και προαγωνιστικές κατηγορίες, αντίστοιχα και κ.κ. Γιάννη Ορφανίδη τηλ.
6936818681 &
Μιχάλη Μαγκλή τηλ. 6972304855 του Γ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για τις αγωνιστικές και
προαγωνιστικές κατηγορίες, αντίστοιχα.

Με τιμή
ΓΙΑ ΤΟΝ Γ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Φίλιππος Κότσης

Χαράλαμπος Καραθάνος

ΓΙΑ ΤΟΝ Κ.Ο.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΛΑΥΚΟΣ
Ο Πρόεδρος
Η Γενική Γραμματέας
Γιώργος Τζαμουράνης

Μαρία Σιγανού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Σάββατο 13 Απριλίου 2019 / Πρωί 9:00

Κυριακή 14 Απριλίου 2019 / Πρωί 9:00

50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ αγόρια (9-12 ετών)

50 ΥΠΤΙΟ κορίτσια (9 – 12 ετών)

50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ κορίτσια (9-12 ετών)

50 ΥΠΤΙΟ αγόρια (9 – 12 ετών)

50 ΠΡΟΣΘΙΟ αγόρια (9-12 ετών)

50 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ κορίτσια (9 – 12 ετών)

50 ΠΡΟΣΘΙΟ κορίτσια (9-12 ετών)

50 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ αγόρια (9 – 12 ετών)

100 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ αγόρια (11 – 12 ετών)

100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ κορίτσια (9 – 12 ετών)

100 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ κορίτσια (11 – 12 ετών)

100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ αγόρια (9 – 12 ετών)

100 ΥΠΤΙΟ αγόρια (10 – 12 ετών)

100 ΠΡΟΣΘΙΟ κορίτσια (10 – 12 ετών)

100 ΥΠΤΙΟ κορίτσια (10 – 12 ετών)

100 ΠΡΟΣΘΙΟ αγόρια (10 – 12 ετών)

200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ αγόρια (10 – 12 ετών)

200 ΥΠΤΙΟ κορίτσια (11 – 12 ετών)

200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ κορίτσια (10 – 12 ετών)

200 ΥΠΤΙΟ αγόρια (11 – 12 ετών)

200 ΠΡΟΣΘΙΟ αγόρια (11 – 12 ετών)

200 Μ.AT. κορίτσια (10 – 12 ετών)

200 ΠΡΟΣΘΙΟ κορίτσια (11 – 12 ετών)
200 Μ.AT. αγόρια (10 – 12 ετών)
4 Χ 50 ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ αγόρια (9 – 12 ετών)
8 Χ 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ κορίτσια (9 – 12 ετών)
4 Χ 50 ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ κορίτσια (9 – 12 ετών) 8 Χ 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ αγόρια (9 – 12 ετών)
Κάθε ομάδα αποτελούμενη από έναν/μία
αθλητή -τρια σε κάθε ηλικία. Κάθε σωματείο
μπορεί να συμμετάσχει με περισσότερες από μία
ομάδες εκτός συναγωνισμού.
Κάθε ομάδα αποτελούμενη από δύο αθλητές -τριες σε κάθε ηλικία.

ΩΡΕΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: Σαββάτο 13 και Κυριακή 14 Απριλίου 2019 (πρωί 07:30 – 08:50). Τα
Group Προθέρμανσης θα ανακοινωθούν μετά τη κατάθεση των δηλώσεων συμμετοχής των
ομάδων. Παρακαλούμε για καλύτερη εξυπηρέτηση των ομάδων και την ασφάλεια των αθλητών να
τηρηθούν τα ωράρια και οι κανονισμοί της προθέρμανσης.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Παρασκευή 12 Απριλίου 2019

Σάββατο 13 Απριλίου 2019

Κυριακή 14 Απριλίου 2019

Απόγευμα 17:00

Απόγευμα 17:00

Απόγευμα 17:00

50 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ανδρών

50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ γυναικών

50 ΥΠΤΙΟ ανδρών

50 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ γυναικών

50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ανδρών

50 ΥΠΤΙΟ γυναικών

200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ανδρών

100 ΥΠΤΙΟ γυναικών

50 ΠΡΟΣΘΙΟ ανδρών

200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ γυναικών

100 ΥΠΤΙΟ ανδρών

50 ΠΡΟΣΘΙΟ γυναικών

400 ΜΙΚΤΗ AT. Ανδρών

100 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ γυναικών

100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ανδρών

400 ΜΙΚΤΗ AT. Γυναικών

100 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ανδρών

100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ γυναικών

200 ΥΠΤΙΟ ανδρών

200 ΠΡΟΣΘΙΟ γυναικών

200 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ανδρών

200 ΥΠΤΙΟ γυναικών

200 ΠΡΟΣΘΙΟ ανδρών

200 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ γυναικών

100 ΠΡΟΣΘΙΟ ανδρών

400 ΕΛΕΥΘΕΡΟ γυναικών

200 ΜΙΚΤΗ AT. ανδρών

100 ΠΡΟΣΘΙΟ γυναικών

400 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ανδρών

200 ΜΙΚΤΗ AT. γυναικών

800 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ανδρών (1 σειρά)

1500 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ανδρών (1 σειρά)

800 ΕΛΕΥΘΕΡΟ γυναικών (1 σειρά)

1500 ΕΛΕΥΘΕΡΟ γυναικών (1 σειρά)

ΩΡΕΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: Παρασκευή 12/4 (15:30 – 16:55), Σαββάτο 13/4 (15:30 – 16:50) και Κυριακή
14/4 (15:30 – 16:55). Τα Group Προθέρμανσης θα ανακοινωθούν μετά τη κατάθεση των
δηλώσεων συμμετοχής των ομάδων. Παρακαλούμε για καλύτερη εξυπηρέτηση των ομάδων και την
ασφάλεια των αθλητών να τηρηθούν τα ωράρια και οι κανονισμοί της προθέρμανσης.

