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ΞΟΝΘΖΟΜΖ 

 ΓΗΑΠΙΙΝΓΗΘΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ ΑΛΓΟΩΛ - ΓΛΑΗΘΩΛ  

Γ΄ ΔΘΛΗΘΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 2015 
 

ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ -  ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΔΠ 

Πξσηάζιεκα Ολνκαζία 

 ΓΗΑΠΙΙΝΓΗΘΝ ΑΛΓΟΩΛ - ΓΛΑΗΘΩΛ 
Γ΄ ΔΘΛΗΘΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Γ΄ΔΛΩΠΖ 

Ζμεπομηνίερ 
Γιεξαγυγήρ 
 

ΞΟΩΡΖ ΖΚΔΟΑ 
ΑΓΩΛΩΛ 

άββαην 28 

Ννεκβξίνπ    

ΡΔΙΔΡΑΗΑ ΖΚΔΟΑ 
ΑΓΩΛΩΛ 

Κπξηαθή 29 Ννεκβξίνπ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΑΟΑΡΑΠΖΠ 

Καζνξίδεηαη από ηελ Έλσζε 

 

 

ΔΓΟΑ 

έδπα Γ.Δ.ΞΟΔΒΔΕΑΠ 

2682 0 28632 
 

Γιεύθςνζη γηπέδυν 

Κνιπκβεηήξην Πξέβεδαο 

Δπιθάνεια 
Γηπέδυν 

5 quick Κπάλερ 

Wilson 

Δπιδιαιηηηήρ 
Αγώνυν 

Παπαβαζηιείνπ Υξήζηνο 

6974713003 

Γιαηπόρ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΘΔΙ 

Γιεςθςνηήρ  
Αγώνυν 

Παππάο Γεκήηξηνο 

6937420067 

Γπαμμαηεία 
Αγώνυν 

Δπζύλε πιιόγνπ 

Ρηλέθυνα ηειέθσλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ 

6974713003 
ηειέθσλν επηβεβαίσζεο παξαιαβήο ζπκκεηνρήο 

2683 0 24096, 

 

 

ΓΖΙΩΠΔΗΠ - ΑΞΝΠΟΠΔΗΠ 

Ζμεπομηνία δήλυζηρ Σξίηε 24 Ννεκβξίνπ  

Ζμεπομηνία απόζςπζηρ Σεηάξηε 25 Ννεκβξίνπ  

Fax ζςμμεηοσήρ 
e-mail ζςμμεηοσήρ 

2683 0 24096 

e-mail:info@denositennis.gr 

 

SIGN IN 

Καηεγνξία Δγγξαθή (sign in) Οκάδσλ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΚΔΦΗ(ΠΡΟΠΟΝΗΣΔ ΟΜΑΓΧΝ 
ΜΔ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΑΓΧΝΧΝ) 
ΚΛΗΡΧΗ  

Άνδπερ 
 

άββαην 28 Ννεκβξίνπ 

Χξα: ζα αλαθνηλσζεί 

 

Γςναίκερ 
 

άββαην 28 Ννεκβξίνπ 
Χξα: ζα αλαθνηλσζεί 

 

 

ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΑΘΙΖΡΩΛ 

ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο λ΄ 
αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά:  

Α. Μ. Δ.Φ.Ο.Α. - εκεξνκελία 
γέλλεζεο  

δειηίν 
Δ.Φ.Ο.Α. 

ζεσξεκέλν 
από γηαηξό 

θάξηα  
αζθάιηζεο 

Δ.Φ.Ο.Α. 

Παξάβνιν 
πκκεηνρήο 

30 € αλά 
νκάδα 

δηαηηεζία κε 
πνηλή 

απνθιεηζκνύ ζε 
πεξίπησζε 

άξλεζεο 
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ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΘΑΗ  ΓΗΔΜΑΓΩΓΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ 

1. ΠΚΚΔΡΝΣΖ: 
ηε Γ΄Δζληθή θαηεγνξία ηεο Γ΄Έλσζεο Αλδξώλ – Γπλαηθώλ 2015, ζπκκεηέρνπλ ηα  σκαηεία 

πνπ ππνβηβάζηεθαλ από ην Πξσηάζιεκα ηεο  Β΄ Δζληθήο ηνπ 2014 θαη αλήθνπλ ζηελ 

Γ΄Έλσζε, πνπ παξέκεηλαλ ζηελ θαηεγνξία από ην πξσηάζιεκα ηεο Γ΄Δζληθήο  2014 ηεο 
Γ΄Έλσζεο,  

Σα ζσκαηεία πνπ αλήθνπλ ζηελ Γ’ Δζληθή Καηεγνξία ηεο Γ΄Έλσζεο γηα ην 2015 είλαη ηα 
αθόινπζα: 

 

   ΑΝΔΡΩΝ      ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

   1 Ο.Α.ΚΕΡΚΤΡΑ 

1 Ο.Α.ΑΡΣΑ  2 Ο.Α.ΑΡΣΑ 

2 Γ.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑ  3 Γ.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑ 

3 Ο.Α.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  4 Ο.Α.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

4 Α..Α.ΑΓΡΙΝΙΟΤ  5 Α..Α.ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

5 Α..Α.ΠΑΜΒΩΣΙ  6 Α..Α.ΠΑΜΒΩΣΙ 

6 ΚΕΡΚΤΡΑΪΚΗ ΛΕΧΗ ΣΕΝΙ  7 ΚΕΡΚΤΡΑΪΚΗ ΛΕΧΗ ΣΕΝΙ 

7 ΚΕΡΚΤΡΑΪΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΕΝΙ  8 ΚΕΡΚΤΡΑΪΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΕΝΙ 

8 Α.Γ.Ο.ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ   9 Α.Γ.Ο.ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ  

9 Α.Α.ΚΕΡΚΤΡΑ  10 Α.Α.ΚΕΡΚΤΡΑ 

10 Ο.Α.ΑΓΡΙΝΙΟΤ  11 Ο.Α.ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

11 Ο.Φ.Α.Α ¨ΦΟΙΒΟ¨  12 Ο.Φ.Α.Α ¨ΦΟΙΒΟ¨ 

12 Α.Ο.ΕΜΙΛΕΩΝ  13 Α.Ο.ΕΜΙΛΕΩΝ 

13 ΗΠΕΙΡΩΣΙΚΟ .Α.Ι  14 ΗΠΕΙΡΩΣΙΚΟ .Α.Ι 

14 ΚΕΝΣΡΟ ΑΝΣΙΦ.ΑΓΡΙΝΙΟΤ  15 ΚΕΝΣΡΟ ΑΝΣΙΦ.ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

15 ΑΚΑΔ.ΑΝΣ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  16 ΑΚΑΔ.ΑΝΣ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

   16       Α.Γ.Ο.ΘΕΠΡΩΣΙΚΟΤ      17       Α.Γ.Ο.ΘΔΠΡΧΣΙΚΟΤ 

 

  
 

 

 Σν θάζε σκαηείν ζπκκεηέρεη κε κία νκάδα. 

  Η θάζε νκάδα  ζπκκεηέρεη, κε 2 παίθηεο-ηξηεο (ππνρξεσηηθά) θαη 2      

αλαπιεξσκαηηθνύο-έο(πξναηξεηηθά), θαζώο θαη κε  έλαλ πξνπνλεηή-ηξηα 
(ππνρξεσηηθά). Πηην πεπίπηυζη πος κάποια ομάδα αδςναηεί να έσει 

πποπονηηή-ηπια, μποπεί να ζςμμεηάζσει και ανηί για πποπονηηή να οπιζηεί 

από ηο Πυμαηείο έναρ απσηγόρ, ο οποίορ-α μποπεί να είναι και κάποιορ-α από 
ηοςρ-ηιρ παίκηερ-ηπιερ ηηρ ομάδαρ. 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ παίθηεο γελλεκέλνη από ην 2001 και ππιν. 
 

2. ΡΟΝΞΝΠ ΓΗΔΜΑΓΩΓΖΠ: 
Tν Πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ζε κία (1) θάζε  

 
 Ζ καηάπηιζη ηυν ηαμπλό θα γίνει ανάλογα με ηιρ ζςμμεηοσέρ (round robin ή Knock 

out) 

 
Γημιοςπγία GROUPS δςναμικόηηηαρ ή seeds, βάζει ηηρ καηάηαξηρ πος απέκηηζαν 

από ηο Γιαζςλλογικό  Ξπυηάθλημα ηος 2014. 
*Πε πεπίπηυζη ιζοβαθμίαρ, για ηιρ ηοποθεηήζειρ  ζε  GROUP Γςναμικόηηηαρ ή seeds 

θα λαμβάνεηαι ςπότη η Πυμαηειακή βαθμολογία ηυν ομάδυν. Ζ ζυμαηειακή 
βαθμολογία θα πποκύτει από ηο άθποιζμα ηυν αηομικών βαθμολογιών μόνο ηυν 
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βαζικών παικηών-ηπιυν, πος θα δηλυθούν ζηο sign-in και όσι ηυν 
αναπληπυμαηικών. 

* Ξαίκηερ-ηπιερ με μηδενική ή απνηηική βαθμολογία θα εκλαμβάνονηαι υρ 
αβαθμολόγηηοι,-ερ. 

Πηιρ πεπιπηώζειρ ιζοβαθμιών θα ιζσύζοςν ηα ακόλοςθα: 

*Ηζοβαθμία μεηαξύ Πυμαηείυν με διαθοπεηικό απιθμό βαθμολογούμενυν 
παικηών,-ηπιυν: ζα πξνθξίλεηαη ην ζσκαηείν κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο βαζκνινγνύκελνπο 

παίθηεο,-ηξηεο. 
*Ηζοβαθμία μεηαξύ Πυμαηείυν με ίδιο απιθμό βαθμολογούμενυν παικηών,-ηπιυν: 

ζα πξνθξίλεηαη ην ζσκαηείν πνπ ζα έρεη ην θαιύηεξν Νν 1, αλ θαη ηόηε ππάξμεη ηζνβαζκία, ηα 
θαιύηεξα Νν 2. ηελ πεξίπησζε πνπ θαη ζηα Νν 2, θάπνηα σκαηεία είλαη ηζόβαζκα, ζα γίλεη 

θιήξσζε. 

*Ηζοβαθμία μεηαξύ Πυμαηείυν συπίρ βαθμολογούμενοςρ παίκηερ,-ηπιερ:  Η 
πξόθξηζε ζα πξνθύςεη κεηά από θιήξσζε. 

 
                                   Ζ ζειπά ηυν αγώνυν κάθε ζςνάνηηζηρ  θα είναι: 

No 2 vs. Νν 2 

No 1 vs. Νν 1 
ΓΙΠΛΟ 

 
Οη αγώλεο ηυν μονών ζα δηεμαρζνύλ ζηα 2 νικηθόπα sets, με tie-break 7 πόνηυν. Οη 
αγώλεο ηυν διπλών ζα δηεμαρζνύλ στα 2 νικηθόπα sets και ζε πεπίπηωζη ιζοπαλίαρ (1-1 
set) θα διεξάγεηαι ένα match tie-break ηων 10 πόνηων. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο παίθηεο ηξαπκαηηζηεί, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα ηνπ θαη δελ 
ππάξρεη αλαπιεξσκαηηθόο, ε νκάδα ζπλερίδεη λα αγσλίδεηαη θαλνληθά, κε ηε ζεηξά πνπ έρεη 

αξρηθά δεισζεί, ράλνληαο όκσο ηνλ αγώλα ηνπ ηξαπκαηηζκέλνπ παίθηε-ηξηαο κε ζθνξ 
6-0/6-0. 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζην άξζξν 31 ησλ θαλόλσλ ηέληο I.T.F. «Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ 

ζε αγώλα νκάδσλ έλαο παίθηεο κπνξεί λα δέρεηαη νδεγίεο από ηνλ πξνπνλεηή ηνπ, ν νπνίνο 
θάζεηαη κέζα ζην γήπεδν, κόλν όηαλ γίλεηαη αιιαγή πιεπξάο γεπέδσλ, όρη όκσο όηαλ νη 

παίθηεο αιιάδνπλ γήπεδα ζην tie break». 
 ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο 2 ή πεξηζζνηέξσλ ζπιιόγσλ ε θαηάηαμή ηνπο πξνθύπηεη ζύκθσλα 

κε ηνλ θαλνληζκό ηεο I.T.F. γηα αγώλεο κεηαμύ ρσξώλ ζε group (Davis Cup/Fed Cup), πνπ έρεη 

σο εμήο:  
ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΡΖΠ I.T.F. ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΑΡΑΡΑΜΖ ΡΩΛ ΠΙΙΝΓΩΛ ΠTO GROUP ΚΔ 

ΠΠΡΖΚΑ ROUND ROBIN 
Η θάζε ζπλάληεζε απνηειείηαη από 3 αγώλεο (δύν κνλά θαη έλα δηπιό). 

Ο ζύιινγνο πνπ ζα θεξδίζεη ηελ πιεηνςεθία ησλ αγώλσλ ζε κία ζπλάληεζε, απνηειεί ηνλ 

ληθεηή ηεο ζπλάληεζεο, θαη θεξδίδεη έλαλ βαζκό. 
1. Αλ δύν ζύιινγνη έρνπλ ίζν αξηζκό βαζκώλ, ην απνηέιεζκα ηνπ αγώλα αλάκεζά ηνπο 

ζα θξίλεη ηνλ ληθεηή. 
2. Αλ ηξεηο ή πεξηζζόηεξνη ζύιινγνη έρνπλ ίζν αξηζκό βαζκώλ, αθνινπζείηαη ε αθόινπζε 

δηαδηθαζία: 
 Ο αξηζκόο ησλ θεξδηζκέλσλ αγώλσλ θξίλεη ηνλ ληθεηή. 

 Αλ νη θεξδηζκέλνη αγώλεο είλαη ίζνη, ην πνζνζηό ησλ θεξδηζκέλσλ ζεη πξνο ηα 

παηγκέλα ζεη ελαληίσλ όισλ ησλ ζπιιόγσλ ηνπ group, θξίλεη ηνλ ληθεηή. 

 Αλ ην πνζνζηό ησλ θεξδηζκέλσλ ζεη είλαη ίζν, ην πνζνζηό ησλ θεξδηζκέλσλ games 

πξνο ηα παηγκέλα games ελαληίσλ όισλ ησλ ζπιιόγσλ ηνπ group, θξίλεη ηνλ ληθεηή. 

 Αλ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ηζνβαζκία, απηή ζα ιπζεί κε θιήξσζε. 

 Αλ θάπνηνο αγώλαο δηαθνπεί γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν (ηξαπκαηηζκόο θηι.) ζα 

θαηακεηξεζεί γηα ζέκαηα ηζνβαζκίαο ην πιήξεο ζθνξ. Π.ρ. Αλ πξνεγείηαη ν Παίθηεο Α 
ηνπ Παίθηε Β 6-1 2-0 θαη ν Παίθηεο Β ηξαπκαηηζηεί θαη εγθαηαιείςεη, ην ζθνξ ζα 

θαηαγξαθεί σο 6-1 6-0. Αλ έλαο αγώλαο είλαη walk-over ην ζθνξ ζα θαηαγξαθεί σο 6-
0/ 6-0. 

 Αλ παξόια απηά ππάξμεη εθ λένπ ηζνβαζκία γίλεηαη θιήξσζε κεηαμύ ησλ ηζόβαζκσλ 

νκάδσλ ηνπ group από ηνλ Δπηδηαηηεηή παξνπζία ησλ νκάδσλ. 
 

3. Γιαδικαζία Πςμμεηοσήρ Ξαικηών: 

 ην sign-in ηεο θάζε νκάδαο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα παξνπζηαζηνύλ δύν παίθηεο, 
πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί πιήξεο ε νκάδα θαη λα κπνξέζεη λα ζπκκεηάζρεη. Αλ δελ 

παξνπζηαζηνύλ ζην  sign-in δύν παίθηεο, ε νκάδα ζα ζεσξεζεί σο κε πιήξεο θαη δελ ζα 
ζπκκεηάζρεη ζην Πξσηάζιεκα, κε απνηέιεζκα λα κε ζπκκεηέρεη ζην Πξσηάζιεκα  
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Η δήισζε ζπκκεηνρήο ηεο θάζε νκάδαο πξέπεη λα γίλεη ππνρξεσηηθά από ηνλ/ηελ 
πξνπνλεηή,ηξηα ηεο και να ςπογπάτοςν μπποζηά ζηον Δπιδιαιηηηή , ηοςλάσιζηον οι 

δύο παπόνηερ παίκηερ,ηπια. Ο/Η πποπονηηήρ,-ηπια πξέπεη λα δειώζεη ηνπο παίθηεο,-ηξηεο 
ηνπ, θαηά πεξίπησζε, σο εμήο: 

 1. Οη παξόληεο παίθηεο δειώλνληαη ππνρξεσηηθά κε ηε ζεηξά πνπ ζα έρνπλ ζηελ Παλειιήληα 

θαηάηαμε Αλδξώλ. Αλ ππάξρνπλ ηζόβαζκνη ή αβαζκνιόγεηνη παίθηεο, δειώλνληαη κε ηελ ζεηξά 
πνπ επηζπκεί ν πξνπνλεηήο ηνπο. Η ζεηξά όισλ ησλ παηθηώλ παξακέλεη όπσο είλαη  ζηελ 

αξρηθή δήισζε ηεο νκάδαο ηελ 1ε εκέξα, δελ είλαη δπλαηόλ λα αιιάμεη θαζ΄ όιε ηελ δηάξθεηα 
ησλ αγώλσλ. Ο αλαπιεξσκαηηθόο, πνπ είλαη ή αβαζκνιόγεηνο ή κε κηθξόηεξε βαζκνινγία από 

εθείλε ησλ δύν βαζηθώλ, αλ αγσληζηεί, κπνξεί λα αγσληζηεί κόλν σο Νν 2 θαη ζηα δηπιά, ελώ 
ζηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο αλαπιεξσκαηηθνύ, ε ζύλζεζε ηεο Οκάδαο αλάινγα κε ην 

πνηνο παίθηεο αληηθαζίζηαηαη κπνξεί λα έρεη ηηο εμήο κνξθέο:  
                               1. Αληηθαηάζηαζε  ηνπ No 1  
                                          Σν No 2 αγσλίδεηαη σο  Νν 1        

                                          Ο αλαπιεξσκαηηθόο αγσλίδεηαη σο  Νν 2 
                                      2. Αληηθαηάζηαζε  ηνπ No 2 

                                          Σν No 1 αγσλίδεηαη σο  Νν 1        

                                          Ο αλαπιεξσκαηηθόο αγσλίδεηαη σο  Νν 2 
 2. Γύν παξόληεο βαζκνινγεκέλνη παίθηεο,ηξηεο θαη έλαο βαζκνινγεκέλνο κε παξώλ: 

Γειώλνληαη νη παξόληεο κε ηε ζεηξά πνπ είλαη βαζκνινγεκέλνη θαη ν κε παξώλ δειώλεηαη σο 
αλαπιεξσκαηηθόο. Δπιζημαίνοςμε όηι για ηον ςπολογιζμό ηηρ Πυμαηειακήρ 
βαθμολογίαρ ηυν ομάδυν, η οποία θα σπηζιμοποιηθεί για ηην καηάηαξη ηυν 
Πςλλόγυν ζηα Groups ή seeds δςναμικόηηηαρ μόνο ζε πεπίπηυζη ιζοβαθμίαρ, θα 
πποζμεηπήζει η βαθμολογία μόνο ηυν δύο παπόνηυν παικηών,ηπιυν και όσι η 
βαθμολογία ηος/ηηρ αναπληπυμαηικού,ηρ, ακόμα και αν είναι μεγαλύηεπη από 
εκείνη ηος ενόρ ή και ηυν δύο άλλυν. Όζν αθνξά ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

βαζκνινγνύκελνπ αλαπιεξσκαηηθνύ, ζε θάπνηα ζπλάληεζε, απηό ζα γίλεη, κε ηελ πξνϋπόζεζε 
όηη ν/ε παίθηεο,-ηξηα ζα αγσληζηεί ζηε ζέζε πνπ ηνλ ηνπνζεηεί ε βαζκνινγία ηνπ-ηεο θαη όρη 

ππνρξεσηηθά σο Νν 2, όπσο πξνβιέπεηαη γηα ηνπο αβαζκνιόγεηνπο αλαπιεξσκαηηθνύο.  

 
Πηα διπλά κπνξνύλ λα αγσληζζνύλ όπνηνη παίθηεο από ηνπο δεισζέληεο ζην sign-in, επηιέμεη 

ν πξνπνλεηήο θάζε νκάδαο, ρσξίο θάπνηνλ πεξηνξηζκό.  
 Ο Δπηδηαηηεηήο ειέγρεη θαη αιιάδεη ηελ ζεηξά δήισζεο ησλ παηθηώλ από ην σκαηείν ηνπο, αλ 

δηαπηζηώζεη ιάζνο ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο.           
Σα ζσκαηεία  κηζή ώξα πξηλ ηελ έλαξμε θάζε ζπλάληεζεο πξέπεη λα δίλνπλ ζηνλ Δπηδηαηηεηή 

θαηά ζεηξά ηνπο παίθηεο πνπ ζα αγσληζζνύλ ζηα κνλά. Γέθα (10) ιεπηά αθνύ ηειεηώζνπλ ηα 

κνλά παηρλίδηα παξαδίδνληαη νη δειώζεηο ησλ δηπιώλ ζηνλ Δπηδηαηηεηή ζπγρξόλσο θαη από ηηο 
δύν νκάδεο αληηπάινπο θάζε θνξά. Αλ ζην δηπιό έρεη δεισζεί παίθηεο πνπ αγσληδόηαλ ζην 

κνλό πνπ ηειείσζε ηειεπηαίν δηθαηνύηαη 30’  μεθνύξαζεο πξηλ αγσληζζεί ζην δηπιό. 
 

* Ένζηαζη κπνξεί λα γίλεη άμεζα  γηα όια ηα ζέκαηα Καλνληζκώλ θαη δηαδηθαζίαο πξνο ηνλ 

Δπηδηαηηεηή κε παξάβνιν 50,00 €  από ηνλ αξρεγό – ππεύζπλν ηνπ ζπιιόγνπ εκηόρ ησλ 
απνθάζεσλ θξίζεσο αγσληζηηθνύ πεξηερνκέλνπ όπνπ νη απνθάζεηο ηνπ Δπηδηαηηεηή 

είλαη ηελεζίδικερ.  
Ο Δπηδηαηηεηήο απνθαζίδεη θαη απαληά εγγξάθσο ζηνλ εληζηάκελν κε βάζε ηνπο ππάξρνληεο 

Καλόλεο I.T.F. θαη Δ.Φ.Ο.Α. γηα ζέκαηα Καλνληζκώλ θαη Πξνθήξπμεο Αγώλσλ. 

 

 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ     Ν ΓΔΛ. ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ 
Γημήηπηρ Ξαππάρ    Γημήηπηρ Θοηζαπίνηρ  


