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Αθήνα 23 Σεπτεμβρίου 2014

Προς
Σωματεία – Μέλη ΚΟΕ
Περιφερειακές Επιτροπές
------------------------------

Κύριε Πρόεδρε,
Επειδή  κατ’ επανάληψη, οι προκηρύξεις των Αγώνων που

αποστέλλουν τα σωματεία για έγκριση διεξαγωγής αυτών, δεν είναι
σύννομες προς τους κανόνες που έχει θεσπίσει για τους
Διασυλλογικούς Αγώνες η ΚΟΕ, και έχουν κοινοποιηθεί με τον αριθμ.
πρωτ. 5101/Ε από 15 Σεπτεμβρίου 2010 έγγραφό της το
επαναλαμβάνουμε αναρτώντας αυτό στην  ιστοσελίδα της ΚΟΕ
(www.koe.org.gr-Αθλήματα-Κολύμβηση-Εγκύκλιοι) έχοντας
προσθέσει και κάποιους νέους όρους (αναφέρονται με Βolt) και θα
παραμείνει αναρτημένο εκεί.
Επειδή η μέχρι τώρα διαδικασία, που ακολουθήθηκε κατά το στάδιο
της έγκρισης της προκήρυξης (έγγραφη επισήμανση του κακώς
κειμένου και επαναδιατύπωση αυτής σύμφωνα με τις υποδείξεις)
αποδείχθηκε πολύ χρονοβόρο και κουραστικό, αποφασίσθηκε να
αποστέλλεται τυποποιημένο έγγραφο με το οποίο θα γνωρίζεται το μη
σύννομο αυτής, προτρέποντας παράλληλα την συμμόρφωση της
σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο έγγραφο της ΚΟΕ που
είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της.

1. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή κολυμβητών-τριών χωρίς δελτίο,
ούτε και αν υπάρχει γνωμάτευση ιατρού.

2. Το αγωνιστικό πρόγραμμα που θα ισχύει για κολυμβητές-τριες
8 και 9 ετών διαμορφώνεται ως εξής :

Α. Κολυμβητές-τριες 8 ετών
50μ. Ελεύθερο, Ύπτιο, Πρόσθιο
25μ. Πεταλούδα

Β. Κολυμβητές-τριες 9 ετών
50μ. Ελεύθερο, Ύπτιο, Πρόσθιο, Πεταλούδα

Οι αγώνες αυτής της ηλικίας δεν απαιτείται να διεξάγονται με
ηλεκτρονική χρονομέτρηση.
Κάθε κολυμβητής-τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα ατομικό και
ομαδικό αγώνισμα ανά αγωνιστική ενότητα και το πολύ σε δύο
ατομικά για όλους τους αγώνες.
Δεν επιτρέπεται επιπλέον προσθήκη αγωνίσματος εκτός από τα πιο
πάνω αναφερόμενα.
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Επιπλέον γνωρίζετε ότι στην Προκήρυξη για τις προαγωνιστικές
κατηγορίες δεν θα πρέπει να υπάρχει ανάδειξη πολυνίκη σωματείου
μέσω βαθμολογίας. Όσο αφορά τον αριθμό κολυμβητών-τριων
αυτός δεν θα πρέπει να υπερβαίνει αυτόν που αναφέρονται στην
προκήρυξη των αγώνων κολύμβησης.

3. Με την υποβολή του αιτήματος για έγκριση διεξαγωγής
αγώνων, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την προβλεπόμενη
ημερομηνία διεξαγωγής αυτών, θα συνυποβάλλεται πλήρη προκήρυξη
αυτών, η οποία θα περιλαμβάνει το αγωνιστικό πρόγραμμα το οποίο
δεν θα διαφοροποιείται από αυτό που κατατέθηκε για να πάρει την
έγκριση , το μέγιστο αριθμό κολυμβητών-τριών κάθε σωματείου που
θα έχει δικαίωμα συμμετοχής ανά αγώνισμα, καθώς και τον μέγιστο
αριθμό αγωνισμάτων που έχει δικαίωμα συμμετοχής κάθε
κολυμβητής-τρια.
Ο αριθμητικός περιορισμός των κολυμβητών-τριών ανά αγώνισμα, θα
πρέπει να είναι σύμφωνος με την προκήρυξη.  Δηλαδή αν οι αγώνες
διεξάγονται σε σειρές με τη μορφή της ανοικτής κατηγορίας και τα
αποτελέσματα εξάγονται ανά κατηγορία, τότε ο μέγιστος αριθμός των
κολυμβητών-τριών θα πρέπει να αναφέρεται στην ανοικτή κατηγορία
και μόνο χωρίς αναφορές στις άλλες κατηγορίες, π.χ  4 κολυμβητές-
τριες ανά αγώνισμα και όχι 4 κολυμβητές-τριες εκ των οποίων 1 από
κάθε κατηγορία, λόγω του ότι δεν είναι εύκολος ο έλεγχος.  Τέτοιος
περιορισμός θα υπάρχει εκεί όπου οι αγώνες διεξάγονται σε χωριστές,
κατά κατηγορία, σειρές. Ο διοργανωτής σύλλογος δεν εξαιρείται
από τους περιορισμούς που ισχύουν για την συμμετοχή των
κολυμβητών-τριων. Θα μπορεί όμως να δηλώνει απεριόριστο
αριθμό κολυμβητών-τριων ανά αγώνισμα.
4. Για διοργανώσεις οι οποίες έχουν προγραμματισθεί πολύ καιρό
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής τους, υπάρχει δυνατότητα
ακύρωσής τους η οποία θα πρέπει να κοινοποιηθεί προς ΚΟΕ και
προσκεκλημένα σωματεία, τουλάχιστον 45 ημέρες πριν τη διεξαγωγή
της.
5. Στο αγωνιστικό πρόγραμμα κάθε ενότητας δεν θα πρέπει να
συνυπάρχουν αγωνίσματα για κολυμβητές-τριες 8-9 ετών και
προαγωνιστικών μαζί με τις αγωνιστικές κατηγορίες.  Θα πρέπει τα
μεν να διεξάγονται σε ξεχωριστή αγωνιστική ενότητα από τα δε.
6. Διοργάνωση για αγωνιστικές κατηγορίες, της οποίας το
αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα αγωνίσματα και δεν
υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των προσκαλουμένων
σωματείων, θα πρέπει να διεξάγεται απαραίτητα σε 3 αγωνιστικές
ενότητες, το ίδιο ισχύει και για τις προαγνωστικές κατηγορίες.
Δηλαδή διοργάνωση με αγωνιστικές και προαγωνιστικές
κατηγορίες δεν θα διεξάγονται πλέον σε 5 αλλά σε 6 αγωνιστικές
ενότητες εκτός και αν το αγωνιστικό πρόγραμμα της μίας εκ των
δύο είναι μειωμένο κατά το 1/3 των αγωνισμάτων.
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7. Για τον περιορισμό του χρόνου διάρκειας της διοργάνωσης θα
πρέπει απαραίτητα ο αριθμός των σειρών που θα διεξάγονται ανά
αγωνιστική ενότητα να μην υπερβαίνει τις πενήντα. Εάν κατά τον
καταρτισμό των σειρών διαπιστωθεί ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει τις
πενήντα, τότε θα αποκλείονται της διοργάνωσης όσα σωματεία
χρειάζεται μέχρις ότου ο αριθμός των σειρών φθάνει τις πενήντα.  Ο
αποκλεισμός των σωματείων θα γίνεται σύμφωνα με τη σειρά άφιξης
των δηλώσεων στην ΚΟΕ, αρχίζοντας από τον τελευταίο και
συνεχίζοντας προς τα εμπρός.

Για το λόγο αυτό οι δηλώσεις θα αποστέλλονται το αργότερο στην
ΚΟΕ επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των
αγώνων .

8. Ημερομηνίες διεξαγωγής διασυλλογικών αγώνων δεν θα
πρέπει να ορίζονται μία εβδομάδα πριν από τους αντίστοιχους
Χειμερινούς Πανελλήνιους Αγώνες, θα πρέπει να μεσολαβεί
διάστημα τουλάχιστον 2 εβδομάδων.

9. Ο ελάχιστος αριθμός κριτών θα είναι :  Ν χρονομέτρες + Ν/2
κριτές στροφών (όπου Ν αριθμός των διαδρομών), 1 Αφέτης, 2 ορθή
κολύμβηση και 1 κλήση κολυμβητών-τριών.  Επίσης 2 Αλυτάρχες από
την Περιφερειακή Επιτροπή.  Ο διοργανωτής θα διαθέτει άτομα για
Έφορο τάξης, βοηθό στην κλήση κολυμβητών-τριών καθώς και για
την προετοιμασία διπλωμάτων και μεταλλίων..

10. Οι διασυλλογικοί αγώνες δημιουργούν ένα κόστος στην
ΚΟΕ το οποίο δεν είναι δυνατό πλέον να καλύπτεται από αυτήν
διότι πέρα από τη διάθεση προσωπικού 2 ατόμων για
Μηχανογράφηση και Χρονομέτρηση αυτών, υπάρχει απασχόληση
του προσωπικού για την προετοιμασία αυτών (Συλλογή δηλώσεων,
δημιουργία Φύλλων Αγώνων, προετοιμασία κολυμβητηρίου
μεταφορά και συντήρηση υλικών με ευθύνη της ΚΟΕ κλπ.) και
πλέον αυτών είναι και τα έξοδα που προκύπτουν από τις
εκτυπώσεις (σειρών και αποτελεσμάτων). Για την κάλυψη των πιο
πάνω αναφερόμενων εξόδων (συμπεριλαμβάνονται και τα 2 άτομα)
κάθε σωματείο που διοργανώνει αγώνες θα πρέπει να καταβάλλει
στην ΚΟΕ και μόνο σ’ αυτήν είτε απευθείας στο λογιστήριο, είτε
καταθέτοντας το ποσό στο λογαριασμό της (080/480901-72)
αναγράφοντας σαν αιτιολογία την επωνυμία της διοργάνωσης τα
πιο κάτω παράβολα:
- Για αγώνες διάρκειας 1 αγωνιστικής ενότητας 300 €
- Για κάθε επιπλέον αγωνιστική ενότητα  200 €
Εφόσον υπάρχει επιθυμία από τον διοργανωτή για
I. Live Result θα χρεώνεται με 100 € ανά αγωνιστική ενότητα
II. Live TV θα χρεώνεται με 800 € ανά αγωνιστική ενότητα
Τα σωματεία δεν θα καταβάλλουν αποζημίωση στα 2 άτομα που
διαθέτει η ΚΟΕ.
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β.  Το κόστος για την χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών
πλακών αφής και των κουτιών διακλάδωσης (είναι από τα υλικά τα
οποία υφίστανται την μεγαλύτερη φθορά) ανέρχεται :
- Για αγώνες διάρκειας 1 αγωνιστικής ενότητας στα 150 €
- Για αγώνες διάρκειας περισσότερων αγωνιστικών ενοτήτων
στα 50 € ανά αγωνιστική ενότητα..

Εφόσον υπάρχει επιθυμία για χρησιμοποίηση φορητού ηλεκτρονικού
πίνακα αναγραφής αποτελεσμάτων, το κόστος αυτού ανέρχεται σε
500 € ανά ημέρα.

Για το Δ.Σ

Ο Γενικός Γραμματέας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ


