th

AGE GROUPS
 12 & over (born 2008 and before) OPEN
 14-16 years old (born 2002-2006) JUNIOR
 13-15 years old (born 2005-2006-2007)
 12 & under (born 2008-2009-2010)
 8-9 years old (born 2011-2012)

Μήνυμα του Γενικού Γραμματέα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας,
Κου Δημήτρη Σαρακατσάνη
Με χαρά και ικανοποίηση χαιρετίζω το 5ο Greek Nireas Artistic
Swimming Cup που διοργανώνει και φέτος ο Νηρέας Χαλανδρίου, σύλλογος που αναπτύσσει ξεχωριστή δράση στη συγχρονισμένη κολύμβηση και
γενικότερα τα αθλήματά μας.
3.000.000

Διοργάνωση στην οποία οι νεαρές αθλήτριες που μετέχουν από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αποτελούν το αύριο του αθλήματος, την ελπίδα και
την προοπτική του.
Το διήμερο αυτό των αγώνων, είμαι βέβαιος ότι θα παρακολουθήσουμε
μία διοργάνωση υψηλού αγωνιστικού και οργανωτικού ενδιαφέροντος,
που θα αποτελέσει την επιβεβαίωση ότι το μίτινγκ αυτό θα καθιερωθεί ως
ένα από τα σημαντικότερα στον ευρωπαϊκό χώρο.
Σας εύχομαι, καλή επιτυχία και καλούς αγώνες.
Δημήτρης Σαρακατσάνης
Γεν. Γραμματέας ΚΟΕ

Message of the Honorary of Hellenic Swimming Federation,
Mr. Dimitris Sarakatsanis
It is with joy and satisfaction that I greet the 5th Greek Nireas
Artistic Swimming Cup, organized by Nireas Chalandriou, a club
that shows particular activity in Synchronized Swimming and all our
disciplines general.
This is a competition in which the young swimmers participating from
Greece and abroad, are the future of our sport, its hope and prospective.
I am certain that, in these two days of competition, we will watch a
high competitive and organizational standards event, such to confirm
that this meeting will be established as one of the major events in
European area.
I wish best success and have a nice competition.
Dimitris Sarakatsanis
Honorary Secretary of Hellenic Swimming Federation.

210 696 60 00 | www.bioiatriki.gr | www.bioclinic.gr

Μήνυμα Δημάρχου Χαλανδρίου, Κου Σίμου Ρούσσου
Ο Δήμος Χαλανδρίου, ο Αθλητικός Όμιλος «Νηρέας» και η κολυμβητική ομοσπονδία Ελλάδας δημιούργησαν τις συνθήκες για μια διοργάνωση αξιώσεων που βρήκε γρήγορα τη θέση
της στο Καλεντάρι των σημαντικών γεγονότων της συγχρονισμένης κολύμβησης διεθνώς.
Η πόλη μας καλωσορίζει νεαρές αθλήτριες από όλον τον κόσμο που θα δώσουν τον
καλύτερο του εαυτό για να διακριθούν στο αγώνισμα του στα νερά του σύγχρονου
κολυμβητηρίου «Ν. Πέρκιζας».
Το « 5ο Διεθνές Τουρνουά Καλλιτεχνικής Κολύμβησης» δίνει την ευκαιρία να παρουσιαστούν έξω από τα σύνορα της χώρας οι δυνατότητες των ζωντανών δυνάμεων της πόλης
μας στη διοργάνωση σημαντικών αθλητικών εκδηλώσεων. Την ίδια ώρα προσφέρει στο
Χαλάνδρι την τιμή της φιλοξενίας νέων ανθρώπων που βρίσκονται σήμερα στην πρώτη
γραμμή του «ευ αγωνίζεσθε»
Ευχόμαστε από την καρδιά μας να απολαύσουν τη διοργάνωση αυτή τόσο οι αθλήτριες
όσο και οι θεατές και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και για την επόμενη χρονιά. Εμείς
διαβεβαιώνουμε τους πολίτες ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια που ξεκινήσαμε από το
2014 για την αναβάθμιση και την νόμιμη και ασφαλή χρήση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης.
Σίμος Ρούσσος
Δήμαρχος Χαλανδρίου

Message by the Mayor of Chalandri, Mr. Simos Roussos
The City of Chalandri, tha Nautical club Nireas and the Hellenic Swimming Federation created the conditions for a major competition which took its place in the
Calendar of important events in Synchronized Swimming internationally.
Our city welcomes the young athletes from around the world which will perform
their best in order to distinct at their events in the waters of the modern swimming pool “N. Perkizas”.
The 5th Greek Nireas Artistic Swimming Cup, gives the opportunity to present
abroad the existing possibilities of our city in the organization of important sports
events. At the same time, it gives Chalandri the opportunity to host young people
who are at present at the front line of “fair play”.
We wish the tournament to be pleasant as much for the athletes that will participate as for the spectators and our rendezvous to renew for next year. We also
promise our citizens that we will continue our efforts which started in 2014 for
remodeling and lawful and safe use of all the sports facilities in the city
Simos Roussos
Mayor of Chalandri

Μήνυμα του Προέδρου του Νηρέα Χαλανδρίου, Κου Δημήτρη Γιακουμάτου
Αγαπητοί φίλοι,
Σας καλωσορίζω για τρίτη χρονιά στο 5ο Διεθνές Κύπελλο Καλλιτεχνικής
Κολύμβησης που διοργανώνει ο σύλλογος μας.
Είναι μεγάλη μας χαρά να φιλοξενήσουμε τις ξένες αθλήτριες που μας έκαναν
την τιμή να συμμετάσχουν, όπως και το Δήμο Χαλανδρίου και την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας που βοήθησαν στην πραγματοποίηση αυτής της
διοργάνωσης.
Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια παράδοση για την περιοχή μας
αλλά και για τις αθλήτριες του συλλόγου μας και να δημιουργήσουμε ένα
θεσμό με ευρύτερη αναγνώριση και αποδοχή διεθνώς.
Με χαρά διαπιστώνω ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδος σε σχέση με την περσινή
χρονιά και εύχομαι κάθε χρόνο και καλύτερα.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους φορείς που στάθηκαν στο πλάι μας
και ιδιαίτερα τους γονείς και εθελοντές του σωματείου μας που στηρίζουν τις
προσπάθειες του συλλόγου μας και των παιδιών μας.
Εύχομαι καλή επιτυχία στις αθλήτριες και καλή διαμονή στις ξένες αποστολές
Δημήτρης Γιακουμάτος
Πρόεδρος Νηρέα Χαλανδρίου

Message by the president of Nireas Chalandriou, Mr. Dimitris Giakoumatos
Dear friends,
I welcome you for the third year to the 5th Greek Nireas Artistic Swimming
Cup, organized by our Club.
It is great pleasure for us to host the foreign athletes who did us the honor
to participate, as well as the Mayor of Chalandri and the Hellenic Swimming Federation that helped to effectuate this competition. Our goal is to
create a tradition in our area and to the athletes of our club and establish
an institution with broad acknowledgement and acceptance internationally
I am happy to see that there is a great progress in comparison to last year’s
competition and wish we do better each year.
I would like to warmly thank all the bodies who stood by us and especially
the parents and volunteers of our club who support the efforts of our club
and our swimmers.
I wish best success to the athletes and a good stay to the foreign delegations.
Dimitris Giakoumatos
President of Nireas Chalandriou club.

Πρόγραμμα Αγώνων
SCHEDULE

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 20/03/2020
14:00-22:00 Τεχνική Σύσκεψη / Technical Meeting/ Judge’s Meeting
14:30-16:00 Προθέρμανση με μουσική Σόλο/ warm-uo with music Solo
16:00-19:30 Τελικός Σόλο Κορ Β/Κορ Α/Νεανίδων –Γυναικών/ Solo routine all categories
Awards Ceremony

ΣΑΒΒΑΤΟ - SATURDAY 21/03/2020
8:00- 8:50 Προθέρμανση Φιγούρες/ Figures Warm-up
9:00-13:00 Φιγούρες / Figures
13:30 Τελετή Έναρξης / Opening Ceremony
14:30 Επίδειξη Σχολές/academy’s demonstration activities
15:00-15:30 Προθέρμανση «Αγωνιστική Τετράδα»/ 8-9years old and Mixed Duet Warm-up
15:30-16:30 Αγωνιστική Τετράδα /8-9years old and Mixed Duet routines
16:30-17:30 Προθέρμανση Ντουέτο με μουσική /Duet warm-up with music
17:30-20:30 Τελικός Ντουέτο Κορ Β-Κορ Α-Νεανίδων –Γυναικών /Duet Final all categories
Awards Ceremony

ΚΥΡΙΑΚΗ - SUNDAY 22/03/2020
09:00-09:50 Προθέρμανση με μουσική Ομαδικό/ Team Warm-up with music
10:00-11:30 Τελικός Ομαδικό Κορ Β/Κορ Α/Νεανίδων –Γυναικών /Team final all categories
11:30-12:20 Προθέρμανση με μουσική Free Combination/ Free Combination Warm-up
with music

12:30-14:00 Τελικός Free Com/tion Κορ Β-Κορ Α-Νεανίδων –Γυναικών /Free Com/tion
Final all categories

14:15 Απονομές / Awards Ceremony
14:30 Γιορτή αθλητών-τριών / Athletes party

SPONSORS

All day Cafe Park
Σκανάρετε τον κωδικό για να
μας βρείτε στο χάρτη

Τήνου 130, Χαλάνδρι, 15235
210 6296292
ZanDim all day Cafe
zandimcafe
www.zandim.gr

Ωράριο Λειτουργίας:
∆ευτέρα - Παρασκευή: 16:00 - 00:00 Σαββατοκύριακο: 09:00 - 00:00
Αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις για παιδικά party, βαφτίσεις,
prive party & catering παιδικών party.

