
The Swim Challenge of the Athenian Riviera

06 NOVEMBER 2016

XTERRA VOULIAGMENI SWIM CHALLENGE
Ο Χειμερινός κολυμβητικός Διάπλους Βουλιαγμένης, πραγματοποιείται κάθε

Νοέμβρίο στον μαγευτικό κόλπο των Ν.Προαστείων της Αττικής, με εκκίνηση και
τερματισμό τις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Όμίλου Βουλιαγμένης (N.O.B).

Η συνεργασία της XTERRA Greece με τον Ν.Ο.Β απο το 2013, έδωσε στη διοργάνωση
μια νέα διάσταση, με αποτέλεσμα να αποτελεί σήμερα τον κορυφαίο και Μεγαλύτερο

Κολυμβητικό Αγώνα της χρονιάς, με αθλητές απο κάθε γωνιά της Ελλάδας και το
εξωτερικό.

 (http://www.xterragreece.com/wp-

content/uploads/LIST-OF-PARTICIPANTS-28OCT.xlsx)

Λίστα Συμμετοχών – List of Participants 2016

(http://www.xterragreece.com/language/el)

http://www.xterragreece.com/wp-content/uploads/LIST-OF-PARTICIPANTS-28OCT.xlsx
http://www.xterragreece.com/language/el


 (http://www.xterragreece.com/wp-

content/uploads/Uno�cial-Results-Xterra-Vouliagmeni-2016-

1.xls)

Uno�cial Results 2016

(http://www.xterragreece.com/wp-content/uploads/logo-2-caps.jpg)

(http://www.xterragreece.com/wp-content/uploads/SoldOUT.png)

http://www.xterragreece.com/wp-content/uploads/Unofficial-Results-Xterra-Vouliagmeni-2016-1.xls
http://www.xterragreece.com/wp-content/uploads/logo-2-caps.jpg
http://www.xterragreece.com/wp-content/uploads/SoldOUT.png


ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18  έτος της ηλικίας τους και διαθέτουν σχετικά

καλή φυσική κατάσταση. Για τους συμμετέχοντες κάτω των 18 ετών θα απαιτείται ενυπόγραφη άδεια από

τον κηδεμόνα τους. Οι κάτω των 16 ετών έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο στη μικρή απόσταση των 1000

μέτρων ή τον παιδικό αγώνα.
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 Sold Out

ENTRY FEE: 20€ (06 Sep – 21 Oct)



LATE ENTRY FEE: 30€ (22 Oct – 31 Oct)

Προσοχή: Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή σας θα πρέπει να έχει τακτοποιηθεί η πληρωμή του ποσού

στον κάτωθι τραπεζικό Λογαριασμό του XTERRA Greece εντός 3 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της

αίτησης.

Τράπεζα Εurobank | Αρ. Λογαριασμού: 0026 0142 96 0200328084 |ΙΒΑΝ: GR9502601420000960200328084 |

Δικαιούχος: Κων/νος Κουμάργιαλης & Σια Ε.Ε

Παρακαλούμε όπως αναγράφετε το Ονοματεπώνυμο σας στο έγγραφο κατάθεσης στην τράπεζα ή στο

αντίστοιχο πεδίο, εφόσον η πληρωμή σας γίνεται μέσω e-banking.

Διαδρομές

powered by

 (http://MapMyFitness.com/app/)

VOULIAGMENI SWIM 2.5 &
5KM
(/routes/view/849610009)

http://mapmyfitness.com/app/


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να αγωνιστούν με γυαλάκια ή μάσκα κολύμβησης και μαγιό ή ολόσωμη φόρμα

(wetsuit). Δεν επιτρέπονται* άλλου είδους πλευστικά ή κολυμβητικά βοηθήματα όπως αναπνευστήρες,

σανίδες, χεράκια, πέδιλα κλπ. Οι αθλητές έχουν το δικαίωμα να αλειφθούν πριν την εκκίνηση, με αντηλιακό,

λάδι, βαζελίνη, ή οτιδήποτε άλλο επιθυμούν. * Μόνο για την κατηγορία 60+ θα επιτραπεί η χρήση μάσκας

και αναπνευστήρα

ΕΚΚΙΝΗΣΗ-ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

H Εκκίνηση θα δοθεί μέσα στο νερό ( water start) για όλες τις αποστάσεις. Σε όλες τις αποστάσεις οι αθλητές

θα τερματίσουν στην προβλήτα του Ν.Ο.Β έξω από το νερό σε ειδικά διαμορφωμένη αψίδα τερματισμού. Οι

αθλητές της μεγάλης απόστασης στην πρώτη στροφή θα εξέλθουν από το νερό και θα διανύσουν μια μικρή

απόσταση στην προβλήτα προτού επανέλθουν στο νερό για την ολοκλήρωση της δεύτερης στροφής και

τον τερματισμό τους με τον ίδιο τρόπο στην αψίδα τερματισμού.

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ

Θα υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση για όλες τις κατηγορίες και αποστάσεις της ημέρας.   Οι

συμμετέχοντες θα πρέπει να τοποθετήσουν το chip χρονομέτρησης στο πόδι, στον δεξιό ή αριστερό

αστράγαλο και οφείλουν να το επιστρέψουν αφού ολοκληρώσουν τον αγώνα τους.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Στον αγώνα θα υπάρχει ιατρική υποστήριξη. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με δική

τους ευθύνη και έχουν υπογράψει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση. Συστήνεται δε στους συμμετέχοντες να

προβούν σε ιατρικές εξετάσεις πριν τον αγώνα. 

powered by

 (http://MapMyFitness.com/app/)

VOULIAGMENI SWIM 1KM
(/routes/view/849602019)

http://mapmyfitness.com/app/


Άλλες Χρήσιμες Πληροφορίες

Ναυαγοσώστες: Την Ναυαγοσωστική κάλυψη της διοργάνωσης θα αναλάβει η έμπειρη και

εγγυημένη ομάδα της LIFEGUARD HELLAS www.lifeguardhellas.gr (http://www.lifeguardhellas.gr)

Κατά την διάρκεια του αγώνα θα υπάρχει ικανός αριθμός από ναυαγοσώστες στη διαδρομή της

κολύμβησης σε πλωτά ή άλλα μέσα προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια αν αυτό απαιτηθεί. Σε

περίπτωση που αισθανθείτε αδιαθεσία ή για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να συνεχίσετε

κουνήστε τα χέρια σας πάνω κάτω ή κατευθυνθείτε προς το πλησιέστερο πλωτό μέσο.

Άφιξη Αθλητών: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι παρόντες στο χώρο του Ν.Ο.Β

τουλάχιστον 2 ώρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα εκκίνησης προκειμένου να

παραλάβουν από την Γραμματεία των αγώνων το chip χρονομέτρησης και το σκουφάκι. Η

Γραμματεία θα κλείσει στις 10:30 ακριβώς και δεν θα δοθεί καμία παράταση.

Υπάρχουν διαθέσιμες τουαλέτες και χώροι αποδυτηρίων για τους αθλητές για χρήση πριν και

μετά τους αγώνες.

Απονομές: Μετά την ολοκλήρωση όλων των αποστάσεων θα ακολουθήσουν οι απονομές όλων

των κατηγοριών σε άντρες και γυναίκες.

Στην κατηγορία των 1000m θα βραβευθούν οι πρώτοι 3 άνδρες και πρώτες 3 γυναίκες της

Γενικής Κατάταξης.

http://www.lifeguardhellas.gr/


Δείτε τις καλύτερες στιγμές της διοργάνωσης του 2015

2015 Xterra Vouliagmeni Swim Challenge

https://www.youtube.com/watch?v=YoaNi0LA1z4




Contact Us

25 Filellinon Str.

10557 Athens, Greece

Tel: 0030 210 3716376

Mobile: 0030 6934 696191

E-mail: info@xterragreece.com

© 2013 XTERRA Greece
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