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Προς
Σωματεία Κολύμβησης
Περιφερειακές Επιτροπές
………………….

Κύριε Πρόεδρε,
Με την ευκαιρία της έναρξης της αγωνιστικής περιόδου 2014-

2015 σας επαναλαμβάνουμε το τι ισχύει με την καταβολή  των
παραβόλων  για συμμετοχή των κολυμβητών-τριων στις κολυμβητικές
διοργανώσεις της ΚΟΕ σε μία κωδικοποιημένη μορφή διότι
διαπιστώθηκε κατά την εφαρμογή, σύγχυση ως προς το ύψος αυτών
ανάλογα με την διοργάνωση.
Συγκεκριμένα λοιπόν ισχύουν τα πιο κάτω παράβολα.

1. Αγωνιστικές κατηγορίες
α) Στις Ημερίδες Grand-Prix Χειμερινών Αγώνων, Πανελληνίων
Πρωταθλημάτων  καταβάλλεται παράβολο 10 € ανά κολυμβητή-τρια.
β) Στο Grand-Prix Xριστουγέννων σε όλους τους Χειμερινούς Αγώνες,
όλα τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα καταβάλλεται παράβολο 5 € ανά
κολυμβητή-τρια  ανά ατομικό αγώνισμα.

Από τις πιο πάνω υποχρεώσεις, δηλαδή την καταβολή των παραβόλων,
απαλλάσσονται τα μέλη των Προεθνικών Ομάδων Κολύμβησης και
Κολύμβησης Μεγάλων Αποστάσεων.

2. Προαγωνιστκές κατηγορίες
Σε όλες ανεξαιρέτως τις αγωνιστικές εκδηλώσεις είτε πρόκειται για
Ημερίδες, είτε για Χειμερινούς  Θερινούς και Πανελλήνιους Αγώνες
καταβάλλεται παράβολο 10€ ανά κολυμβητή-τρια.
Της πιο πάνω υποχρέωσης δηλαδή την καταβολή του παραβόλου
απαλλάσσονται οι κολυμβητές-τριες 12 ετών που είναι μέλη του
προγράμματος των Επιλέκτων, σύμφωνα με τις σχετικές ονομαστικές
καταστάσεις για Προεθνικές και Επιλέκτους που αναρτώνται στην
ιστοσελίδα της ΚΟΕ (www.Koe.org.gr Κολύμβηση-Εγκύκλιοι).

3. Όσο αφορά τις Περιφέρειες όλες οι αγωνιστικές διοργανώσεις
θα διεξάγονται σε δύο αγωνιστικές ενότητες ( με εξαίρεση
όπου αποδεδειγμένα οι συμμετοχές δεν το επιτρέπουν) σε τρεις
αγωνιστικές ενότητες. Για το λόγο αυτό στη  προκήρυξη των
αγώνων κολύμβησης υπάρχουν αγωνιστικά προγράμματα για
δύο ή τρεις.
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4. Ταυτόχρονη διεξαγωγή των πιο κάτω διοργανώσεων,
αγωνιστικών και προαγωνιστικών κατηγοριών
α) Ημερίδα Ορίων Grand-Prix ταυτόχρονα με την αντίστοιχη

Ημερίδα των προαγωνιστικών κατηγοριών.
β) Χειμερινή Ημερίδα Ορίων κατηγοριών ταυτόχρονα με την

αντίστοιχη των προαγωνιστικών.
γ) Θερινή Ημερίδα Ορίων κατηγοριών ταυτόχρονα με τους

Θερινούς Αγώνες των προαγωνιστικών κατηγοριών.
Όσο αφορά τους Χειμερινούς Αγώνες των προαγωνιστικών
κατηγοριών, αυτοί θα διεξάγονται μόνοι τους.

5. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων θα πρέπει με την κατάθεση των
δηλώσεων συμμετοχής των κολυμβητών-τριων τους, στις
προαναφερόμενες αγωνιστικές διοργανώσεις, οφείλουν να
επισυνάπτουν το αντίστοιχο καταθετήριο-απόδειξη πληρωμής
για το ποσό που προκύπτει, στο οποίο αναγράφεται το
σωματείο και η αντίστοιχη διοργάνωση μαζί με τις δηλώσεις
συμμετοχής.

Όλα τα παραπάνω κατατίθενται στα γραφεία της ΚΟΕ και εφόσον
ολοκληρωθεί ο οικονομικός έλεγχος, διαβιβάζονται στις Περιφέρειες.

Για το Δ.Σ
Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Σαρακατσάνης

http://www.koe.org.gr/images/stories/PARAVOLA_GIA_AGONES_2015.doc


