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ΠΡΟΣ:  ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΒΟΛΗ  11α ΝΙΚΗΤΗΡΙΑ

Αξιότιμε κ.Πρόεδρε,

Η οργανωτική  επιτροπή των διασυλλογικών κολυμβητικών αγώνων αγωνιστικών

κατηγοριών 11α  ΝΙΚΗΤΗΡΙΑ,  συνεκτίμησε  όλες  τις  παραμέτρους  που  επηρεάζουν  και

συντελούν στην ασφαλή  και επιτυχή διεξαγωγή  των αγώνων, όπως: 

-Εναλλακτική τοποθεσία για την τέλεση των αγώνων, αντί του κολυμβητηρίου Ν.Ιωνίας,το
συγκρότημα του κολυμβητήριου Βόλου που διαθέτει εσωτερική πισίνα 25μ  και παράλληλα
κερκίδες εντός εγκατάστασης  για τη φιλοξενία ομάδων και παραπλεύρως ανοικτή πισίνα
50μ για το αγωνιστικό μέρος με κερκίδες εξωτερικού χώρου και στέγαστρο  προκειμένου
να εξυπηρετείται το κάθε ενδεχόμενο  και συνθήκες υγειονομικά καλύτερες.

-Αυξητική αποτύπωση κρουσμάτων στους μαθητές που είναι και αθλητές συλλόγων που
θα συμμετάσχουν.

-Αυξητική  τάση  που  καταγράφεται  σε  επιστημονικές  μελέτες  στα  αστικά  λύματα  ιικού
φορτίου που θα μεταφραστεί σε κρούσματα με καθυστέρηση 10-15 ημερών .

-Αυξητική τάση εισαγωγών στα νοσοκομεία που καταγράφεται, παραμένει, επιμένει και δεν
έχει κορυφωθεί.

-Την επιστημονική εκτίμηση για κορύφωση του πανδημικού κύματος 20-25/01/2022.

-Την κυριαρχία του στελέχους Ο που δείχνει υπερμεταδοτικότητα και, σε συνδυασμό με το
άνοιγμα σχολείων, θα έχει αποτύπωση τις προσεχείς 2 εβδομάδες.

Τα  τελευταία  στοιχεία  του  Παγκόσμιου  Οργανισμού  Υγείας  (Π.Ο.Υ)  –  Παράρτημα
Ευρώπης, που αφορούν στα δεδομένα και τις εκτιμήσεις για την Ευρώπη για το προσεχές
διάστημα  6-8  εβδομάδων  και  με  τις  εξαγωγές  συμπερασμάτων  για  τις  υγειονομικές
εξελίξεις που αναμένονται σε επίπεδο δεικτών αλλά κυρίως κρουσμάτων που πρωτίστως
αφορούν τα δεδομένα των αγώνων.

-Μετάθεση της ημερίδας επιδόσεων μια βδομάδα μετά τους αγώνες .
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-Ανάγκη άμεσης λήψης απόφασης προκειμένου εξυπηρετηθεί καλύτερα ο προπονητικός
σχεδιασμός των ομάδων

-Το  γεγονός  που  αναγνωρίζουμε  ότι  η  κολυμβητική  ομοσπονδία  πρέπει  να  έχει  την
παρούσα χρονική  στιγμή  και  ,λόγω των ιδιαίτερων  συνθηκών,  τον  πρώτο  λόγο  και  ο
αγωνιστικός  σχεδιασμός  της  να  εξυπηρετείται  καλύτερα  έχοντας  και  τα  υγειονομικά
εργαλεία εκείνα που μπορούν να αξιολογήσουν καλύτερα τις συνθήκες.

-Και  τέλος  ότι  ,στο  υπάρχον  περιβάλλον,  οι  διασυλλογικοί  αγώνες  ,όπως τους  είχαμε
σχεδιάσει αρχικά  ,έχουν αλλοτριωθεί δραστικά σε ό,τι αφορά τη γενική ατμόσφαιρα που
επιθυμούσαμε να έχουν ως γιορτή του αθλητισμού και τείνουν να γίνουν ως διαδικασία
διεκπεραίωσης.

Αποφασίσαμε και προτείνουμε , ως οργανωτική επιτροπή με αίσθημα ευθύνης την
αναβολή των αγώνων την παρούσα χρονική στιγμή  και  την μετάθεσή τους  σε
χρόνο που θα επέλθει   ισορροπία υγειονομική στην κοινότητα και  στοιχειώδης
κανονικότητα με λιγότερο επισφαλείς  σε ό,τι αφορά τους δείκτες της πανδημίας και
θα επανέλθουμε  με  νέο αίτημα,  αν και  εφόσον ικανοποιούνται  οι  προϋποθέσεις
αυτές και παράλληλα εξυπηρετεί το αγωνιστικό πρόγραμμα  της ομοσπονδίας για
την φετινή αγωνιστική χρονιά

Ευχαριστούμε όλους όσους δήλωσαν πρόθεση να συμμετάσχουν, συλλόγους, αθλητές και

προπονητές,την κολυμβητική ομοσπονδία για την στήριξη,την Περιφέρεια Θεσσαλίας ως

συνδιοργανωτή  καθώς  και  την  Διεύθυνση  Αθλητισμού  του  Δήμου  Βόλου  για  την

υποστήριξη  σε  ό,τι  χρειαζόταν  για  την  διεξαγωγή  καθώς  και  όλους  όσους  στάθηκαν

υποστηρικτικά ,καθώς και τους εθελοντές γονείς που συμμετείχαν στο οργανωτικό σχήμα

των αγώνων και ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο μέλλον  με καλύτερες προϋποθέσεις,

με  γνώμονα  την  υγεία  όλων  και  με  αθλητικό  πνεύμα  με  σκοπό  την  ανάδειξη  του  "ευ

αγωνιζεσθαι".

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

                                                        ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΙΜΗ


