
 
 

Τμήμα Φυσικής Αγωγής  
& Αθλητισμού 

 
 
 

                                 Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού |T: 210 – 6041636 |F: 210 - 6041636| 
  e-mail: vkaravagiou@haef.gr 

KΑΝΤΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  15351 www.haef.gr/el/sports | Τ.Θ.  65005 | 
 

 
ΑΓΩΝΕΣ KΟΛΥΜΒΗΣΗΣ  

ΜΑΘΗΤΩΝ - ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
 
Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(E.E.I.) στo πλαίσιo των Αθλητικών Συναντήσεων των Ιδιωτικών Σχολείων (Α.Σ.Ι.Σ.) 
προκηρύσσει τους αγώνες κολύμβησης μαθητών-μαθητριών Δημοτικών Σχολείων, που θα 
πραγματοποιηθούν στο Κολυμβητικό Κέντρο «Αθηνούλα Μαρτίνου» στις εγκαταστάσεις του 
Ε.Ε.Ι. στην Κάντζα. 
 
Ημερομηνία διεξαγωγής:  Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019. 
                                               Ώρα έναρξης των αγώνων ορίζεται η 10:00 π.μ.  
 
Ώρα άφιξης ομάδων:           8:30 π.μ. (Ώρα έναρξης προθέρμανσης 08:50 π.μ.) 
 
Αγωνίσματα:   25μ.  ΕΛΕΥΘΕΡΟ  Μαθητριών-μαθητών  

       25μ.  ΠΡΟΣΘΙΟ  Μαθητριών-μαθητών  
25μ.  ΥΠΤΙΟ   Μαθητριών-μαθητών  

                                              25μ.  ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ  Μαθητριών-μαθητών 
 
                                              50μ.  ΕΛΕΥΘΕΡΟ  Μαθητριών-μαθητών  
                                              50μ.  ΠΡΟΣΘΙΟ  Μαθητριών-μαθητών  

50μ.  ΥΠΤΙΟ   Μαθητριών-μαθητών  
                                              100μ.  ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ Μαθητριών-μαθητών  
 

4Χ25μ.  ΕΛΕΥΘΕΡΟ  Μαθητριών-
μαθητών  

4Χ25μ.  ΕΛΕΥΘΕΡΟ  2 Μαθήτριες & 2 
Μαθητές 4Χ25μ.  ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ Μαθητριών-
μαθητών 
 

Τρόπος διεξαγωγής: Σε όσα ατομικά αγωνίσματα 25μ. οι συμμετοχές είναι                       
                                              περισσότερες από 8, θα διεξαχθούν προκριματικές σειρές.    
                                              Οι προκριματικές σειρές θα ξεκινήσουν στις 10:00 π.μ. 
                                              Για τις τελικές σειρές των 25μ. προκρίνονται οι μαθητές και οι           
                                              μαθήτριες που θα πετύχουν τις 8 καλύτερες επιδόσεις ανά   
                                              αγώνισμα και θα διεξαχθούν με την παραπάνω σειρά.  
                                              Μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών σειρών των 25μ., θα  
                                              διεξαχθούν τα αγωνίσματα των 50μ. και της μικτής ατομικής σε   
                                              απευθείας τελικές σειρές.  
                                              Θα ακολουθήσουν οι απονομές για τους νικητές και τις νικήτριες  
                                              των 50μ. και της μικτής ατομικής. 
                                              Στη συνέχεια, θα διεξαχθούν οι τελικές σειρές των 25μ. και θα   
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                                              ακολουθήσουν οι απονομές για τους νικητές και τις νικήτριες. 
                                              Θα πραγματοποιηθεί διάλειμμα 15’ για την προθέρμανση των   
                                              συμμετεχόντων στις σκυταλοδρομίες.                                                 
                                              Αμέσως μετά το διάλειμμα, θα διεξαχθούν τα ομαδικά  
                                              αγωνίσματα  σε  απευθείας τελικές σειρές. Σε περίπτωση που  
                                              συμμετέχουν περισσότερες των 8 ομάδων σε κάποιο αγώνισμα,  
                                              τότε για τον καταρτισμό των τελικών σειρών θα πραγματοποιηθεί  
                                              κλήρωση. 
.                                             Μετά τη διεξαγωγή των ομαδικών αγωνισμάτων, οι  
                                              αγώνες θα ολοκληρωθούν με τις απονομές στις νικήτριες ομάδες. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής: Έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων, που 

ανήκουν στο Α.Σ.Ι.Σ. 
   
Όροι συμμετοχής: Κάθε σχολείο μπορεί να συμμετέχει στους αγώνες με 3 αθλητές 

και 3 αθλήτριες σε κάθε ατομικό αγώνισμα και με μία ομάδα στα 
ομαδικά αγωνίσματα. Κάθε κολυμβητής και κολυμβήτρια έχει 
δικαίωμα συμμετοχής σε 1 ατομικό αγώνισμα και 1 ομαδικό. 
Συμμετοχές εκτός συναγωνισμού δε θα γίνονται δεκτές. 

 
Κανονισμοί: Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους Κανονισμούς της 

Κ.Ο.Ε. και το πλαίσιο λειτουργίας των Α.Σ.Ι.Σ.  
 Για τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση η προσκόμιση μαθητικής αθλητικής ταυτότητας 
των ΑΣΙΣ, ιατρικής βεβαίωσης ενός έτους ή κάρτα υγείας 
αθλητή της ΚΟΕ. Χωρίς τα ανωτέρω, ο  μαθητής ή η 
μαθήτρια δε θα μπορέσει να συμμετάσχει στους αγώνες.  

 Το δελτίο της Κ.Ο.Ε. δεν μπορεί να αντικαταστήσει την 
μαθητική αθλητική ταυτότητα των ΑΣΙΣ. 

 
Χρονομέτρηση: Χρησιμοποιείται σύστημα ηλεκτρονικής χρονομέτρησης. 
 
Βραβεία: Στους 3 πρώτους νικητές  και νικήτριες απονέμονται μετάλλια και 

τιμητικά διπλώματα. 
                                                Σε όλους τους συμμετέχοντες στους αγώνες θα απονεμηθούν 

αναμνηστικά διπλώματα . 
 
Δηλώσεις συμμετοχής: Οι δηλώσεις των σχολείων θα πρέπει να σταλούν μέχρι την 

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
vkaravagiou@haef.gr   
Στις δηλώσεις θα πρέπει να αναγράφεται η επίδοση στο 
αγώνισμα συμμετοχής, για τον καλύτερο καταρτισμό των 
σειρών.  
Οι τελικές αλλαγές / διαγραφές θα πρέπει να σταλούν μέχρι την 
Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019 στις 11:00 η ώρα. 
Οι ονομαστικές δηλώσεις συμμετοχής στα ομαδικά αγωνίσματα 
θα πρέπει να γίνουν το αργότερο 60 λεπτά πριν την έναρξη των 
αγώνων. 
Τυχόν απουσίες μαθητών-μαθητριών στα ατομικά αγωνίσματα 
πρέπει να δηλωθούν το αργότερο 45 λεπτά πριν την έναρξη των 
αγώνων. 
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Τεχνική Σύσκεψη:  Θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, 10 λεπτά πριν την έναρξη 
των αγώνων. 

 
Με αθλητικούς χαιρετισμούς το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
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