
Κυριακή 10 Απριλίου  2022 (9:00 π.μ. – 13:00) 

Κολυμβητικό Φεστιβάλ Κολύμβησης (10:00 π.μ.) 

 

Σύντομες Οδηγίες προς τους αθλητές για την ημέρα της εκδήλωσης 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας στο Φιλανθρωπικό 

Φεστιβάλ Κολύμβησης, τα έσοδα (ο κάθε αθλητής καταβάλλει 10 ευρώ για να 

συμμετέχει) του οποίου θα διατεθούν αποκλειστικά για την ενίσχυση του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου του Δήμου Αλίμου. 

Το Φεστιβάλ Κολύμβησης είναι μη αγωνιστικού χαρακτήρα. Θα κρατηθούν, όμως, 

χρόνοι ολοκλήρωσης στους αθλητές και θα δοθούν σε όλους αναμνηστικά μετάλλια. 

Διαδικασία Εγγραφής 

Ο κάθε αθλητής για να συμμετάσχει στον αγώνα πρέπει να ακολουθήσει τα 

παρακάτω βήματα: 

1. Να συμπληρώσει  την αίτηση συμμετοχής και να υπογράψει τη σχετική 

υπεύθυνη δήλωση. Αιτήσεις εγγραφής παρέχονται στο Κολυμβητήριο, αλλά μπορεί 

και να αποσταλούν ηλεκτρονικά στον ενδιαφερόμενο. 

2. Να εξασφαλίσει ιατρική βεβαίωση (τελευταίου 12μηνου) από καρδιολόγο ή 

γενικό ιατρό αλλά και πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό αρνητικού 

μοριακού ή Rapid test για την Covid-19. 

3. Να καταθέσει 10 ευρώ στον εξής λογαριασμό : TPAΠEZA ΠEIPAIΩΣ GR97 0172 

0280 0050 2808 3528 834     

ΔIKAIOYXOΣ: AΓPOTPOΦH ΠPOIONTA MEΣOΓEIAKHΣ ΓHΣ IKE. 

Στο καταθετήριο πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο τού καταθέτη και ως 

αιτιολογία κατάθεσης «Φεστιβάλ Κολύμβησης».  

4. Να προσκομίσει τα παραπάνω έγγραφα (αίτηση συμμετοχής/ υπεύθυνη δήλωση, 

καταθετήριο, Κάρτα Υγείας Αθλητή/ Ιατρική Βεβαίωση) στο Κολυμβητήριο ή να τα 

αποστείλει ηλεκτρονικά στο swimmingpoolalimos@gmail.com 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κολυμβητήριο 

Αλίμου : Τηλ. 210 98 13 192 & Email : swimmingpoolalimos@gmail.com  

Πρόσβαση 

Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλίμου βρίσκεται στη Μαρίνα Αλίμου. H πρόσβαση είναι 

εύκολη το με ΙΧ αυτοκίνητα, όσο και με μέσα μαζικής μεταφοράς. 

Τραμ: Πικροδάφνη 

ΟΑΣΑ: Λεωφορείο 101, στάση Μαρίνα Αλίμου 

Λεωφορεία Α1, Α2 ,Β1, Β2 : 2η Καλαμακίου 

  

 

 



Parking 

Το κολυμβητήριο διαθέτει δικό του χώρο parking. Επίσης υπάρχει και σε διπλανή 

έκταση μεγάλο υπαίθριο parking που θα καλύψει τις ανάγκες της εκδήλωσης. 

Προσέλευση Αθλητών 

Οι αθλητές καλούνται να είναι παρόντες 30’ πριν την έναρξη του αγωνίσματός/ 

σειράς τους. Κατά την άφιξή τους παρακαλούνται να περάσουν από την γραμματεία 

της διοργάνωσης. Εάν δεν έχουν ολοκληρώσει όλα από τα παραπάνω βήματα της 

εγγραφής, παρακαλούμε να το κάνουν το πρωί της εκδήλωσης 

Προσφορά Προϊόντων 

Κοινό και συμμετέχοντες μπορούν να ενισχύσουν το Δημοτικό Κοινωνικό 

Παντοπωλείο του Δήμου Αλίμου και με προϊόντα που θα παραδίδονται την ημέρα της 

εκδήλωσης στον αντιπρόσωπο του Κοινωνικού Παντοπωλείου που θα παρευρίσκεται 

και θα τα συλλέγει στο Κολυμβητήριο. 

Αναμονή και προθέρμανση 

Για να μην υπάρξει συνωστισμός στον χώρο γύρω από την πισίνα/ δεξαμενή, 

παρακαλούνται οι αθλητές και οι συνοδοί τους να κατευθύνονται μετά την εγγραφή 

τους στις εξέδρες. 

Οι διοργανωτές θα ενημερώνουν τους αθλητές εγκαίρως (15-20’ πριν), ώστε να 

έχουν χρόνο να κάνουν προθέρμανση, ιδίως όσοι συμμετέχουν στα 400 μέτρα & 

1000 μέτρα κολύμβησης. 

Προθέρμανση Αγώνα εκτός νερού (Dryland warm up) 

Προτείνεται στους αθλητές να κάνουν προθέρμανση εκτός νερού στον χώρο δίπλα 

από τις εξέδρες, όπου είναι και τα υπαίθρια όργανα γυμναστικής. 

Κανόνες Υγιεινής 

Πριν να ξεκινήσουν την προθέρμανσή τους, καθώς και για να εισέλθουν στον χώρο 

της δεξαμενής, οι αθλητές καλούνται να περάσουν μέσα από τα αποδυτήρια (δεξιά 

καθώς μπαίνουμε για τους άνδρες και αριστερά για τις γυναίκες). Πριν να εισέλθουν 

στον χώρο της δεξαμενής, όλοι οι αθλητές οφείλουν να κάνουν μπάνιο. 

Οι αθλητές οφείλουν, επίσης, να χρησιμοποιήσουν σαγιονάρες κατά την κίνησή τους 

γύρω από τη δεξαμενή, καθώς και κολυμβητικό σκουφάκι πριν κολυμπήσουν. 

Φύλαξη Προσωπικών Αντικειμένων 

Στα Αποδυτήρια υπάρχουν ντουλάπια, όπου οι αθλητές, φέρνοντας δικό τους 

λουκέτο, μπορούν να ασφαλίσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα. 

Καλούνται οι αθλητές να μη μεταφέρουν πράγματα αξίας (πορτοφόλι, κινητό) στον 

χώρο δίπλα από τις δεξαμενές. 

Προθέρμανση εντός νερού 

Κυρίως για τους αθλητές των 400 μέτρων θα δοθούν τουλάχιστον 10΄ προθέρμανσης 

πριν την έναρξη των αγωνισμάτων τους. 



Στις σειρές όπου θα έχουμε κενά (δεν θα συμπληρώνονται τουλάχιστον 16 άτομα) οι 

ακριανές διαδρομές (1 ή/και 8) θα διατίθενται για προθέρμανση. 

Πρόγραμμα Ημερίδας  

10:00 π.μ. - Αγώνες 400 μέτρων με πέδιλο 

10:00 π.μ. - Περπάτημα ή τρέξιμο ενός μιλίου 

10:30 π.μ. - Κολύμβηση 2χλμ. 

11:30 π.μ. - Κολύμβηση 1χλμ. 


