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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου, ο Πολιτιστικός Αθλητικός
Οργανισμός Αγίου Νικολάου, η ΠΑΝ.Ε.Ο.Σ.Κ. και ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Αγίου
Νικολάου προκηρύσσει εκδηλώσεις για STAND UP PADDLING (SUP) το Σάββατο
29 & 30 Απριλίου 2017, με τίτλο AGIOS NIKOLAOS on SUP 2017 - HSSA.
Οι εκδηλώσεις AGIOS NIKOLAOS on SUP 2017 - HSSA, συμπεριλαμβάνουν
100 m σκυταλοδρομία για όλους τους συμμετέχοντες, αγώνες 3 Km RACE και 7
Km RACE στην Θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Πλάκας, της Μαρίνας της πόλης και
το Καλό Χωριό ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν.
Οι εκδηλώσεις AGIOS NIKOLAOS on SUP 2017 - HSSA έχουν πρωταρχικό
στόχο την προώθηση του STAND UP PADDLING (SUP), την ανάπτυξη της
φυσικής δραστηριότητας των αθλούμενων και συμμετεχόντων, την ανάπτυξη της
ευγενούς άμιλλας και την προώθηση των αξιών του αθλητισμού, την προώθηση
του τοπικού Τουρισμού και παράλληλα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα.
Οι συμμετοχές των αθλητών θα γίνουν μέχρι 27-4-17, με ελεύθερη επιλογή
κατάθεσης άνω των 15€ και 30€ για την κατηγορία Elite με αιτιολογία «Agios
on
SUP”,
είτε
στο
σύλλογο
«Φίλοι
Παιδόπολης
Νεάπολης»
http://goo.gl/IGV5Zq και στον αριθμό λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας με ΙΒΑΝ
GR0301103020000030229628299, είτε υπέρ του Κοινωνικού Παντοπωλείου για
αγορές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στους λογαριασμούς της εταιρείας
super market Χαλκιαδάκης ΑΕ με αιτιολογία «Agios on SUP –
κοιν_παντοπωλείο”, και στον αριθμό λογαριασμού της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ με
IBAN: GR0901727530005753061426686, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. Οι
συμμετοχές που θα γίνουν την ημέρα των αγώνων θα έχουν κόστος
συμμετοχής 20€ και 40€ αντίστοιχα.
Στόχος των διοργανωτών είναι να αποτελέσει ο αγώνας αυτός ένα θεσμό
εκδηλώσεων φυσικής δραστηριότητας για όλους τους αθλητές που επιθυμούν να
επιδείξουν τις ικανότητές τους στο SUP, να αποκομίσουν όλες τις θετικές-ωφέλιμες
εμπειρίες από τη συμμετοχή τους, καθώς επίσης να διαφημιστεί η πόλη και να
αυξήσει τους επισκέπτες της.
Άρθρο 1 :
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ &

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ

Για τις ανάγκες του αγώνα ορίζεται Εκτελεστική Οργανωτική Επιτροπή η οποία
αποτελείται από τα μέλη των διοργανωτών καθώς επίσης και εκπροσώπους της
τοπικής αθλητικής κοινότητας και στελέχη του Δήμου Αγίου Νικολάου.
Φαρσάρης Μιχάλης
Ραφαηλάκης Λευτέρης
Χαράλαμπος Σαββάκης
Αλτσιάδης Δημήτρης
Τζώρτζης Γιώργος
3AP©2017@PAODAN
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Συντονιστής του αγώνα ορίζεται ο κ. Ελευθέριος Ραφαηλάκης, Αντιπρόεδρος του
ΠΑΟΔΑΝ (τηλ: 6977507054) και ο Φαρσάρης Μιχάλης πρόεδρος ΔΑΕΑΝ (τηλ.
6936797756). Μέλη της επιτροπής που απουσιάζουν, αντικαθίστανται από
αναπληρωματικά μέλη του οργανισμού τους.
Έργο της εκτελεστικής επιτροπής είναι :
Η γενική οργάνωση και διαχείριση του αγώνα.
Η εφαρμογή των όρων της προκήρυξης αυτής.
Ο έλεγχος και έγκριση των δηλώσεων - αιτήσεων συμμετοχής και των
βεβαιώσεων συμμετοχής και των δικαιολογητικών που θα προσκομίσουν οι
συμμετέχοντες.
Ο τρόπος διεξαγωγής του αγώνα.
Η επιλογή και η κλήρωση ορισμού των κριτών του αγώνα.
Η επιλογή και ο ορισμός των ιατρών των αγώνων (έγκριση λίστας ιατρών και
αναπληρωματικών).
Ο καθορισμός των αγωνιστικών χώρων τέλεσης του αγώνα.
Η εκδίκαση ενστάσεων και η επιβολή ποινών.
Η εφαρμογή του προγράμματος διεξαγωγής του αγώνα.
Η προφορική και έγγραφη ενημέρωση των μελών του διοικητικού
συμβουλίου του εμπλεκομένων φορέων.
Η ανάπτυξη παράλληλων εκδηλώσεων για τις ομάδες που συμμετέχουν.
Η εύρεση χορηγών για την εκδήλωση.
Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων του αγώνα.
Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του αγώνα στον έντυπο και
ηλεκτρονικό Τύπο.
Η επίλυση των προβλημάτων που θα παρουσιασθούν στην υλοποίηση του
αγώνα, και στην γενικότερη εφαρμογή της παρούσης προκήρυξης.
Άρθρο 2.: Δικαίωμα συμμετοχής – Δηλώσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν αθλητές η αθλούμενοι Έλληνες και
αλλοδαποί αθλητές – αθλήτριες που έχουν συμπληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας
τους

και

βρίσκονται

σε

άρτια

φυσική

και

ψυχική

κατάσταση

αρκεί

να

συμπληρώσουν και να υπογράψουν το απαραίτητο έντυπο αίτησης και αποποίησης
ευθύνης ενήλικα ή ανήλικου, καθώς και να φ έρουν ιατρική βεβαίωση

πρόσφ ατη . Παιδιά έως 18 ετών χρειάζονται ενυπόγραφη άδεια από τον κηδεμόνα
τους. Οι συμμετοχές γίνονται ηλεκτρονικά στη σελίδα www.agiosonsup.gr
Οι συμμετοχές στον αγώνα μπορούν να γίνουν από ομάδες αθλητών ή
μεμονωμένα άτομα ή από ομάδες ατόμων σε όλες τις κατηγορίες, μέχρι και
Παρασκευή 27-4-2017, ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://www.agiosonsup.gr .
Οι δηλώσεις συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει
να υποβληθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα, στην γραμματεία του
αγώνα.
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Ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα ορίζεται το Σάββατο 29 και 30 Απριλίου
2017, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ της
Πλάκας-Ελούντας, Αγίου Νικολάου μέχρι και την θαλάσσια περιοχή του Καλού
Χωριού:
Σάββατο 29 /4/2017 – Παραλία Σχίσμα Ελούντας:
https://goo.gl/maps/UMrACgQyrXT2
9:00-10:30 - Εγγραφές
10:30-11:00 - Ενημέρωση Αθλητών
11:00-12:00 - Eurotour προπόνηση (ανοιχτή σε όλους ανεξάρτητα ηλικίας ή σκάφους)
12:00-13:00 - HSSA 12'6 Τεχνικός Αγώνας 3 kms (άνδρες/γυναίκες/U18/ Grandmaster(40+)
τουλάχιστον 4 ανά ηλικιακή κατηγορία)
13:00-14:00 - HSSA 14' Τεχνικός Αγώνας 3 kms (άνδρες/γυναίκες/U18/ Grandmaster(40+)
τουλάχιστον 4 ανά ηλικιακή κατηγορία)
14:00-15:00 - HSSA Elite 14' Τεχνικός Αγώνας 3 kms (ανδρών χωρίς όρια ηλικίας)
15:00-16:00 - HSSA Fun boards race 3 kms (άνδρες/γυναίκες/U18/ Grandmaster(40+) τουλάχιστον
4 ανά ηλικιακή κατηγορία)
16:00-17:00 - Dragon Racing
Κυριακή 30/4/2017 – θέση εκκίνησης ανάλογα με τη διεύθυνση του ανέμου :
09:00-09:30 – Εγγραφές
09:30-10:00 - Ενημέρωση Αθλητών
10:00-13:00 - Eurotour Elite LD Race 15 kms ανδρών/γυναικών χωρίς όρια ηλικίας)
10:30-11:00 - Ενημέρωση Αθλητών (πιθανά διαφορετική θέση εκκίνησης από την elite)
11:00-13:00 - HSSA 12'6 and 14' Race 8-9kms (άνδρες/γυναίκες/U18/ Grandmaster(40+)
τουλάχιστον 4 ανά ηλικιακή κατηγορία)
13:00-14:00 - HSSA Fun boards 1 km in the lake (άνδρες/γυναίκες/U18/ Grandmaster(40+)
τουλάχιστον 4 ανά ηλικιακή κατηγορία)
14:00-14:30 - Junior race 1km (U16 junior)
15:00-15:30 - Διαγωνισμός καλύτερης κατάδυσης – και καλύτερου Μαγιάτικου Στεφανιού
15:30-16:30 - Απονομές βραβείων Eurotour and HSSA
- Δευτέρα 1/5/2017:
- 10:00-13:00 Προπονητική ημερίδα – εργαστήριο
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Φέτος αλλάζουμε παραλία! Ο τεχνικός αγώνας και η σκυταλοδρομία θα γίνει στην παραλία
του Σχίσματος στην Ελούντα! https://goo.gl/maps/UMrACgQyrXT2

Ο αγώνας της HSSA Fun boards 1 km στη Λίμνη του Αγ. Νικολάου – και Junior race 1km
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Εναλλακτικά φέτος η εκκίνηση με νοτιά για τις κατηγορίες HSSA 12’6 και 14’, θα γίνει
από την παραλία του Αγ. Παντελεήμονα, https://goo.gl/maps/RQ65Dyr6aMp

Με βοριά η εκκίνηση για τις κατηγορίες HSSA 12’6 και 14’, θα γίνει από την παραλία της
Χιώνας στις αλυκές της Ελούντας, https://goo.gl/maps/CRRAv4RoC332
3AP©2017@PAODAN
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Με βοριά η εκκίνηση για τις κατηγορίες Eurotour και elite 14’ θα γίνει από την παραλία
της Πλάκας, https://goo.gl/maps/c6tSWuWcNZ42

Με νοτιά η εκκίνηση για τις κατηγορίες Eurotour και elite 14’ θα γίνει από την παραλία
του Αγ. Παντελεήμονα, https://goo.gl/maps/RQ65Dyr6aMp
Στον αγώνα θα λειτουργήσει ηλεκτρονική χρονομέτρηση και χειρός από δύο τουλάχιστον,
διαφορετικούς χρονομέτρες. Αθλητές που θα καθυστερήσουν κατά την εκκίνηση του κάθε
αγώνα δεν θα ληφθούν υπόψη στην ηλεκτρονική χρονομέτρηση.
3AP©2017@PAODAN
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Όλα τα τεχνικά στοιχεία και τα αποτελέσματα που αφορούν τον αγώνα, με ευθύνη της
Οργανωτικής Εκτελεστικής Επιτροπής θα αναρτώνται στο www.agiosonsup.gr ή στο
Facebook, https://www.facebook.com/agniksup2015 ή καθώς επίσης και στον χώρο
διεξαγωγής του αγώνα.
Διευκρινίζεται προς τους συμμετέχοντες ότι η Οργανωτική επιτροπή
έχει κάθε δικαίωμα αλλαγής της πλεύσης, της διεύθυνσης, της
εκκίνησης και τερματισμού των αγώνων, ανάλογα με τις καιρικές
συνθήκες που θα επικρατούν. Η ανακοίνωση των αλλαγών θα γίνεται
το αργότερο 2 ώρες πριν την έναρξη κάθε αγώνα.

Άρθρο 3: Ηλικιακές Κατηγορίες - Σκάφη

100 m, Dragon
Racing, FUN RELAY
5 ετών έως 18 ετών
19 ετών έως 40 ετών
40+ ετών

1,0 Km, FUN

5 ετών έως 18 ετών
19 ετών έως 40 ετών
40+ ετών

3,0 Km,
RACE, FUN

τεχνικό

15 ετών έως 18 ετών
19 ετών έως 40 ετών
40+ ετών

8-10 Km,
HSSA

RACE

15 ετών έως 40 ετών
40+ ετών

15 Km, elite RACE
HSSA-Eurotour
Χωρίς όριο ηλικιών

Ανδρών και Γυναικών
Παίδων - Κορασίδων

Ανδρών και Γυναικών
Παίδων - Κορασίδων

Σκάφος FUN

Ανδρών και Γυναικών
Παίδων - Κορασίδων

Σκάφος

12’6”,

Ανδρών και Γυναικών
Παίδων - Κορασίδων

Σκάφος 14’, 12’6”

Ανδρών και Γυναικών

Σκάφος 14’

14’,

FUN

Κάθε αθλητής ή αθλήτρια υποχρεούται να συμμετάσχει στα
100 m, FUN RELAY-σκυταλοδρομία και σε ένα από τους
άλλους αγώνες.
Στους αγώνες έχουν θεσπισθεί έπαθλα ύψους 10.000,00 €
που θα μοιραστούν μόνο στον αγώνα μεγάλης απόστασης
κατηγορίας elite RACE 14’ - Eurotour. Σύμφωνα με τα
παρακάτω http://agiosonsup.gr/el/prize/
3AP©2017@PAODAN
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Για να γίνει βράβευση της κάθε κατηγορίας απαιτείται ως
ελάχιστη συμμετοχή αθλητών για κάθε κατηγορία να είναι τα
4 άτομα.
Θα υπάρχουν διαθέσιμα σκάφη τύπου BIC 12’6, που θα μοιραστούν στους
αθλητές με προκριματικούς. Η διοργάνωση θα παράσχει στους προκριθέντες σκάφος,
κουπί και λουρί.
Την πρώτη μέρα θα γίνει τεχνικός αγώνας με 50% συμμετοχή στη βαθμολογία:
- αγώνας τεχνικός 3 χλμ για σκάφη αγωνιστικά 12'6, 14', elite 14’ και FUN του
κυπέλλου-HSSA.
Τη δεύτερη μέρα θα γίνει αγώνας μεσαίας απόστασης με 50% συμμετοχή στη
βαθμολογία:
- αγώνας 7 χλμ για σκάφη αγωνιστικά 12'6, 14' αν δεν έχει αέρα και 8-9 χλμ αν έχει
αέρα με πλεύση ουριοδρομία. Τερματισμός στη λίμνη του Αγ. Νικολάου.
- αγώνας 15 χλμ για σκάφη αγωνιστικά 14'. Τερματισμός στη λίμνη του Αγ. Νικολάου.
- αγώνας 1 χλμ για σκάφη τύπου FUN και κατηγορίας παίδων κάτω τω 16 ετών(U16) στη
λίμνη του Αγ. Νικολάου.
Κατηγορία

29 Απριλίου

30 Απριλίου

HSSA Fun Boards
3 χλμ
1 χλμ
_____________________________________________________
HSSA 12'6
3 χλμ
8-9 χλμ
_____________________________________________________
HSSA 14'
3 χλμ
8-9 χλμ
_____________________________________________________
HSSA Elite 14'
3 χλμ
15 χλμ
_____________________________________________________
Eurotour Elite LD Race 15 kms
15 χλμ
_____________________________________________________
Junior race 1km (U16 junior)
1 χλμ
Κατηγορίες συμμετοχών ανδρών, γυναικών, γκραντμαστερς 40+, νέων κάτω των 16,
ελάχιστη συμμετοχή 4 άτομα ανά κατηγορία. Κάθε αθλητής θα πρέπει να υπογράψει
υπεύθυνη δήλωση ικανότητας άθλησης, συμμετοχής και ιατρική βεβαίωση για να έχει
δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα.
Άρθρο 4: Σύστημα διεξαγωγής & Κανονισμοί Αγώνα
Στον αγώνα ισχύουν οι κανόνες διεξαγωγής αγώνων ISA - STAND UP PADDLING (sup)
https://goo.gl/W3FIVH και ο κώδικας αθλητικής δεοντολογίας. Όπου αναφέρεται, μέσα
στον κανονισμό, η λέξη ISA αντικαθίσταται από το Agios Nikolaos On Sup.
Οι αθλητές πρέπει να κωπηλατούν όρθιοι κατά μήκος της διαδρομής ακολουθώντας την
σήμανση που θα έχει γίνει με μεγάλες ευδιάκριτες σημαδούρες.
Κάθε μέρα συνεισφέρει 50% στη συνολική βαθμολογία κάθε κατηγορίας. Δεν απαιτείται η
εγγραφή στην ΠΑΝΕΟΣΚ (HSSA) για τη συμμετοχή στη διοργάνωση Agios On SUP.
3AP©2017@PAODAN
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-

Οι ισοβαθμίες δε λύνονται αλλά οι αθλητές μοιράζονται τη θέση και
έπαθλο σύμφωνα με το άρθρο XΧiii,c σελ 43 του κανονισμού της ISA.

-

Ο τερματισμός στην παραλία γίνεται σύμφωνα με το Χ,c,viii σελ 41 του
κανονισμού της ISA. Δηλαδή ο αθλητής μπορεί να αφήσει τον εξοπλισμό
του (σκάφος ή/και κουπί) στην ακτογραμμή και μετά να περάσει από τη
γραμμή τερματισμού. «Equipment may be left at the waterline by
competitors who then run to the finish.» Αν το βάθος της θάλασσας είναι
μικρό, ο αθλητής θα πρέπει να φέρει το σκάφος του μέχρι την αμμουδιά,
στην άκρη της θάλασσας.

Κ άθε αθλητής-τρια ανάλογα με την απόσταση που θα επιλέξει
θα παραλάβει από την γραμματεία του αγώνα κατά την εγγραφ ή
το μπλουζάκι του που θα αναγράφ εται ο αριθμός συμμετοχής
του.
Οι διαδρομές του αγώνα θα οριοθετούνται με μεγάλα μπαλόνια (σημαδούρες) και οι
αθλητές-τριες έχουν υποχρέωση να μην παρακάμπτουν την οριοθέτηση αυτή.
Στην περίπτωση που κάποιος εκ των αθλητών -τριών νιώσει αδιαθεσία και δεν μπορεί να
συνεχίσει τον αγώνα κάνει νεύμα με το χέρι του ούτως ώστε να τον εντοπίσουν τα
διασωστικά σκάφη και να τον περισυλλέξουν.
Επισημαίνεται ότι η χρονομέτρηση θα είναι ηλεκτρονική και χειρός.
Άρθρο 5: Ιατρική εξέταση διαγωνιζομένων & Ιατρική κάλυψη των αγώνων.
Η ιατρική κατάσταση και δυνατότητα συμμετοχής των συμμετασχόντων στο στον αγώνα
είναι ευθύνη των ιδίων. Οι διοργανωτές είναι υποχρεωμένοι να παράσχουν ιατρική
συνδρομή σε έκτακτο ιατρικό γεγονός κατά την διάρκεια των αγώνων σε συνεργασία με
ιατρική ομάδα που θα καταρτιστεί.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των αθλητών του αγώνα είναι να έχει
προηγηθεί η ιατρική τους εξέταση από εξειδικευμένο ιατρό ή τον ιατρό της
ομάδας τους. Το παραπάνω αποδεικνύεται για κάθε αθλητή από βεβαίωση του ιατρού
(παθολόγου-καρδιολόγου, ιατρού γενικής ιατρικής).
Η συμμετοχή στον αγώνα είναι δυνατή μόνο για τους ενήλικες με κατάθεση υπεύθυνης
δήλωσης από τον συμμετέχοντα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η συμμετοχή στον αγώνα ανηλίκων γίνεται μόνο με την κατάθεση της σχετικής
αίτησης υπογεγραμμένης από τον κηδεμόνα του ανήλικου η οποία θα συνοδεύεται
από ιατρική βεβαίωση ή αντίγραφο δελτίου αθλητικής ιδιότητας υπογεγραμμένο από ιατρό
συλλόγου και υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής τους υπογεγραμμένη από τον
κηδεμόνα τους.
Οι διοργανωτές αναλαμβάνουν την ευθύνη ορισμού και παρουσίας ειδικευμένου ιατρού
κατά την διάρκεια τέλεσης του αγώνα, σε συνεργασία και με το ΕΚΑΒ. Η παρουσία
ιατρού στους αγώνες πιστοποιείται από τον κριτή αγώνα πριν την έναρξη του
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αγώνα, ο οποίος υποχρεούται να μην ξεκινήσει ή να διακόψει το παιγνίδι εάν δεν υπάρχει
ιατρός.
Εάν λόγω τραυματισμού ή ασθένειας διαγωνιζομένου (αθλούμενου ή διαιτητή) κατά την
διάρκεια του αγώνα, προκύψουν στην συνέχεια ασφαλιστικές ή άλλες απαιτήσεις, οι
διοργανωτές και ο δήμος Αγίου Νικολάου δεν φέρει καμία ευθύνη.
Άρθρο 6 - Υποχρεώσεις συμμετεχόντων
Ο αθλητές που θα συμμετάσχουν στο αγώνα υποχρεούνται:
o
Να συμπεριφέρονται σωστά σύμφωνα με τον κώδικα συμπεριφοράς και
δεοντολογία των αθλητών.
o
Να φέρουν κατάλληλη αθλητική περιβολή κατά την διάρκεια του αγώνα η οποία να
διασφαλίζει την ασφάλεια τους.
o
Να φέρουν λουρί (δείτε ενδεικτικά εδώ προτεινόμενο λουρί απο την HSSA) που θα
τους συνδέει με το σκάφος τους κατά την διάρκεια του αγώνα. Προτείνεται να φέρουν και
σωστικό μέσο.
o
Να προσέρχονται έγκαιρα στον χώρο διεξαγωγής του αγώνα 60’ πριν την έναρξη
του αγώνα.
Άρθρο 7. Ενστάσεις
Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση ή ενστάσεις σύμφωνα με τον
κανονισμό της ISA https://goo.gl/W3FIVH. Οι ενστάσεις κατατίθενται στην γραμματεία
του αγώνα και κρίνονται από την Εκτελεστική οργανωτική Επιτροπή.
Άρθρο 8. Έπαθλα - αναμνηστικά
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί αναμνηστικό συμμετοχής του αγώνα, δώρα
και αναμνηστικά μπλουζάκια.
Σε όλους τους αθλητές των κατηγοριών που θα καταλάβουν από την Πρώτη θέση θα
απονεμηθεί κύπελλο και μετάλλιο.
Στους αθλητές της Δεύτερης και Τρίτης θέσης θα απονεμηθούν αναμνηστικά μετάλλια.
Στους αγώνες έχουν θεσπισθεί έπαθλα ύψους 10.000,00 € που θα μοιραστούν μόνο στον
αγώνα μεγάλης απόστασης κατηγορίας elite RACE 14’ - Eurotour σύμφωνα με
http://agiosonsup.gr/el/prize/
Τα έπαθλα αυτά και οι απονομές θα αποδοθούν σε ειδική τελετή λήξης που οργανώνει η
Οργανωτική επιτροπή στις 30 Απριλίου 2017 στη Λίμνη του Αγ. Νικολάου.
Άρθρο 9.Άλλες διατάξεις:
Προτείνεται τα στους συμμετέχοντες να έχουν επαρκή ρουχισμό αγώνων (ώστε να
ανταποκριθούν όλες τις φάσεις του αγώνα).
Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα ρυθμίζεται από την Οργανωτική Εκτελεστική
Επιτροπή του αγώνα.
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Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Φαρσάρης Μιχάλης

3AP©2017@PAODAN

Σελίδα 13/13

