
 

                                             

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 

5th Greek Nireas Artistic Swimming Cup 

20-21-22 Μαρτίου 2020 

Κανονισμοί 

 Η διοργάνωση  θα διεξαχθεί συμφώνα με τους κανονισμούς της  FINA – 

υπό την αιγίδα της Κ.Ο.Ε.  

 Οι αγώνες θα διαρκέσουν 3 ημέρες.   

 

Τόπος 

 Δημοτικό κολυμβητήριο  Χαλανδρίου «Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ» Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 146 

(Εσωτερική πισίνα 25m) 

 

 

Ηλικιακά γκρουπ:  

1) Ηλικιακό γκρουπ 12 και άνω ΑΝΟΙΧΤΗ   

2) Ηλικιακό γκρουπ 14-18 ετών (2006-2002) ΝΕΑΝΙΔΩΝ 

3) Ηλικιακό γκρουπ 13-15 ετών (γεν. (2005-2006-2007) ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α  

4) Ηλικιακό γκρουπ 12 ετών και νεότερες (γεν. 2008-2009-2010) 

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β 

5) Ηλικιακό γκρουπ 8-9 ετών (γεν. 2011-2012) ΑΓΩΝ.ΤΕΤΡΑΔΕΣ 

 



 

Η διοργάνωση απευθύνεται σε όλα τα σωματεία της Ελλάδας και του 

εξωτερικού. 

 

 

Κάθε σωματείο μπορεί να συμμετέχει με 1 Σόλο, 1 Ντουέτο, 1 Ομαδικό, 1 Free 

Combination , 1 mixed duet και φιγούρες  για τις κατηγορίες Ανοιχτή, 

Νεανίδων, κορασίδων Α και κορασίδων Β . Στην  ανοιχτή(Open) κατηγορία και 

την κατηγορία  Νεανίδων θα διεξάγονται μόνο ελευθέρα προγράμματα.   Οι 

αθλήτριες 8-9 ετών μπορούν να συμμετέχουν σε 2 αγωνιστικές τετράδες 

διάρκεια προγράμματος 1 λεπτό ± 5 δευτερόλεπτα.  Η διοργανώτρια ομάδα θα 

συμμετέχει με 2 Σόλο, 2 Ντουέτο, 2 Ομαδικά και 2 Combo. 

 

 Όλοι οι τελικοί : 50% figure+50%free routine 

 Θα απονεμηθούν μετάλλια στις αθλήτριες που θα κατακτήσουν από την 
1η έως και την 3η θέση και συγκεκριμένα στις αθλήτριες της ηλικιακής 
κατηγορίας  12 και άνω (Ανοιχτή), 14-16 (Νεανίδων) 13-15 ετών 
(Κορασίδες Α) και της ηλικιακής κατηγορίας 12 ετών & κάτω (Κορασίδες 
Β) και διπλώματα συμμετοχής σε όλες τις αθλήτριες. 

 Για την τελική βαθμολογία της κατηγορίας 12 και άνω, 14-16 ετών,  13-15 
και 12 & κάτω θα λαμβάνεται υπόψη 1 Σόλο, 1 Ντουέτο, 1 Ομαδικό, 1 
Free Combination 

 Για την ηλικιακή κατηγορία 8-9 ετών το αγώνισμα είναι συμμετοχικό και 
όλες οι αθλήτριες θα πάρουν αναμνηστικό συμμετοχής.  

 Το σωματείο που θα λάβει την πρώτη θέση θα κατακτήσει το κύπελλο 

σύμφωνα με τη βαθμολογία που ισχύει για τα Πανελλήνια 

Πρωταθλήματα. 

 Κόστος  συμμετοχής 20€ ανά αθλήτρια 

 Για τυχών προτάσεις διευκρινήσεις σε ανεύρεση ξενοδοχείου μπορείτε 

να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του συλλόγου. 

 

Δηλώσεις  συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου  2020 



 

Τηλ: 210-6827722 

Email: nireassynchrocup@gmail.com 
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