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ΠΡΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ , ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

 
 

Χαλάνδρι, 17Ιανουαρίου 2022   
ΣΧ. 06 / 733/ 17-01-2022 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΚΟΛΤΜΒΗΣΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ “7ο ΣΡΟΠΑΙΟ ΝΗΡΕΑ ”  

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Α.Ο. ΝΗΡΕΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΤ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ: άββατο 22 Ιανουαρίου και Κυριακή 23 Ιανουαρίου  2022 
(2 αγωνιςτικζσ ενότθτεσ / 1 απόγευμα + 1 πρωί).  

 

ΩΡΕ ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ:  

Απόγευμα: άββατο 16:00 

Κυριακή Πρωί: 10.00 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ:  Μαροφςι Ο.Α.Κ.Α. – Κλειςτό Κολυμβθτιριο, Οδόσ πφρου Λοφθ 1, Πφλθ Δ. 151 23 Μαροφςι 

          (Κωδικόσ τοποκεςίασ GooglemapsPlus: 8GS52QQH+8X) 

 

ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟ: Ο.Α.Κ.Α εςωτερικι πιςίνα 50 μζτρων, 8 διαδρομών, κερμοκραςία νεροφ 26,5ο. 

ΧΡΟΝΟΜΕΣΡΗΗ: Επίςθμθ θλεκτρονικι υπό τθν αιγίδα τθσ ΚΟΕ. 

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ:  

· Οι αγώνεσ διεξάγονται υπό τθν αιγίδα τθσ Περιφερειακισ Επιτροπισ τθσ Κ.Ο.Ε., ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ γενικοφσ 

κανονιςμοφσ. 

· Οι κριτζσ και οι χρονομζτρεσ ορίηονται από τον οικείο φνδεςμο Κριτών και Χρονομετρών Κολφμβθςθσ. Οι επιπλζον 

επιμζρουσ κανονιςμοί ορίηονται από τθν παροφςα προκιρυξθ. 

 

· Όλοι οι κολυμβθτζσ-τριεσ κα πρζπει να ζχουν ακλθτικό δελτίο τθσ ΚΟΕ ςε ιςχφ. 

· Θα τθρθκεί ωρολόγιο πρόγραμμα αγώνων κακώσ και θ δυνατότθτα προκζρμανςθσ ςε 2θ πιςίνα ( εκτόσ τθσ 

πιςίνασ των αγώνων) 

· 20΄ πριν τθν ζναρξθ του αγωνίςματοσ οι κολυμβθτζσ- τρίεσ κα πρζπει να βρίςκονται ςτθν κλιςθ των ακλθτών 

· Θα υπάρξει ενθμζρωςθ για το υγειονομικό πρωτόκολλο που κα ιςχφει τθν περίοδο των αγώνων (είςοδοσ- 

ζξοδοσ πιςτοποιθτικά) 

· Οι αγώνεσ κα πραγματοποιθκοφν χωρίσ τθν παρουςία κεατών.   

ΕΙΡΕ - ΚΑΣΑΣΑΞΗ:  



 

    
 
 
 

Οι ςειρζσ των αγώνων κα διεξαχκοφν ςε μορφι τελικών ςειρών OPEN και θ κατάταξθ ςτα αποτελζςματα κα γίνεται ςφμφωνα 

με τισ επίςθμεσ κατθγορίεσ τθσ ΚΟΕ. Η ςειρά τθσ διεξαγωγισ κα είναι από τθν αργι ςειρά προσ τθν γριγορθ.  
ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: 
 

· Κάκε ςφλλογοσ μετζχει με 6 κολυμβθτζσ- τριεσ ςτα 50- 100 μζτρα, 4 κολυμβθτζσ- τριεσ ςτα 200 μζτρα, 3 

κολυμβθτζσ- τριεσ ςτα 400 μζτρα.  

· Κάκε κολυμβθτισ, –τρια ζχει δικαίωμα να ςυμμετάςχει το πολφ μζχρι τρία (3) αγωνίςματα και μζχρι δφο (2) 

αγωνίςματα ςτθν ίδια αγωνιςτικι ενότθτα.  

 

ΒΡΑΒΕΤΕΙ: Μετάλλια κα απονεμθκοφν ςτουσ τρεισ (3) πρώτουσ νικθτζσ, -τριεσ ΑΝΑ  ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

 

ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: 

15,00 € + 3,00€ που αποδίδονται ςτθν ΚΟΕ ςφνολο 18€ ανά κολυμβθτι -τρια. Σο ςυνολικό κόςτοσ για κάκε 

φλλογο ι Ακλθτικό ωματείο κα υπολογιςτεί με βάςθ τισ αρχικζς δθλώςεισ που κα ςταλοφν. 

ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: 

Από Πζμπτθ 13 Ιανουαρίου 2002 μζχρι Κυριακι 16/1/2022 και ώρα 14.00 κα ςταλοφν οι δθλώςεισ των 

ςωματείων που ςυμμετζχουν ςτουσ αγώνεσ ςτθν ομοςπονδία (swimming@koe.org.gr). 

Θα τθρθκεί αυςτθρά ςειρά προτεραιότθτασ. Μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων 850 κολυμβητζς –τριες. 

Προτεραιότθτα κα δοκεί κατ’ εξαίρεςθ ςτα ςωματεία τθσ επαρχίασ (λόγω ρφκμιςθσ ξενοδοχείων / μετακινιςεων  

κλπ) που κα αποςτείλουν δθλώςεισ εντόσ του παραπάνω χρονικοφ διαςτιματοσ και ςτα ςωματεία τθσ Αττικισ με 

βάςθ τθ μζρα και ώρα αποςτολισ του email με τισ δθλώςεισ. Η διαδικαςία κα είναι διαφανισ ςε όλουσ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 

Μπορείτε να απευκυνκείτε: 

τισ γραμματείεσ του Νθρζα Χαλανδρίου τθλ: 210-6827722 και 210-6827087 (κακθμερινά 15:30 – 20:30 και άββατο 

10:00 – 13:00) 

ςτον προπονθτι κ. Βελζντηα Πάναγιώτθ τθλ.: 6906 407195. 

 
 
 

 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
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 άββατο 22 Ιανουάριου 
2022 

΄Ωρα Ζναρξης: 16:00 

    Κυριακή 23 Ιανουάριου 2022 
Ώρα Ζναρξης : 10:00 

400 ΕΛΕΤΘΕΡΟ ανδρών- γυναικών 400 ΜΙΚΣΗ AT. γυναικών- ανδρών 

50 ΠΕΣΑΛΟΤΔΑ ανδρών- γυναικών 200 ΕΛΕΤΘΕΡΟ γυναικών- ανδρών 

100 ΤΠΣΙΟ ανδρών- γυναικών 50 ΠΡΟΘΙΟ γυναικών- ανδρών 

100 ΠΡΟΘΙΟ ανδρών- γυναικών 100 ΠΕΣΑΛΟΤΔΑ γυναικών- ανδρών 

200 ΠΕΣΑΛΟΤΔΑ ανδρών- γυναικών 50 ΤΠΣΙΟ γυναικών- ανδρών 

100 ΕΛΕΤΘΕΡΟ ανδρών- γυναικών 50 ΕΛΕΤΘΕΡΟ γυναικών- ανδρών 

200 ΜΙΚΣΗ AT. ανδρών- γυναικών 200 ΠΡΟΘΙΟ γυναικών- ανδρών 

 200 ΤΠΣΙΟ γυναικών- ανδρών 

 
 
 
 
 
Με εκτίμθςθ, 

Για το Δ.. 

                                                                                     

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                                                                                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  

                                                                             

 

 

 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΓΙΑΚΟΤΜΑΣΟ                                                                                                              ΕΙΛΙΑ ΜΟΡΙΚΑ-ΣΑΙΝΟΤ 


