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ΘEMΑ : Eιδικ6g διατdξειq A
Α. o p6νoq διεξαγωγηg των αγωνιoμ&των τηg ΙSSF οτα 10μ, 50μ και 3O0μ θα εiναι ωg
ακoλoιiθωq:
. Aερ. Toυφ6κι (A,E) l cilρα & 30 χεπτα
. Αερ. Toυφ6κι (Γ,N)
60 χεπτa
. Αερ. Πιoτ6λι (A,E) 1 cbρα & 30 λ,επτα
Ο Αερ. Πιoτ6λι (Γ,N)
60 χεπτ6.
o Πρηνηδ6ν (Α,E,Γ,Ν)
50 λεπτd.
ο 3X40 (Α,E)
2 ωpεg & 45 }τετtτα
. 3x20 (Γ,N)
1 rΙlρα & 45 χετττa
. Eλ. Πιoτ6λι (Α,E)
1 cilρα & 30 χεπτa
. 300μ Πρηνηδ6ν (A,Γ) 1 cilρα & 15 χεπτα
. 300μ 3X40 (Α)
3 ιbρεg & 30 χεπτα
. 300μ 3x20 (A,Γ)
2 ωρεg & 15 χε;lττa
B.

o

€λεγ1og εξoπλιoμoιi των αθλητιilν-τριων 6ooν αφoρ& oακd,κι-παντελ6νι-παπoιiτoι θα γfνεται
oιiμφωνα με τουζ κανoν1σμor5g τηg ΙSSF πoυ ηταν εν
θωg 31l|2l|2
κυρiωg οτιg

διοργανιiloειg των αγrilνων

ιoβ

ΣK.o.E θα δtνoνται oδηγiεg riloτε o

πρoσαρμooτεi oτoυq ν6oυg κανoνιομoιig.

και

υπd,ρ1oν εξoπλιομ69 να

Γ. Στoυg τελικoιig αγcbνεg για την βαθμoλoγfα των oτ61ων στα αγωνiοματα των 25μ: α) οτο
πιoτ6λι Tαβτητoζ (E) αντi τo 9,7 Θα λαμβ6νεται υπ6ψη τo 9,0 και β) oτo πιoτ6λι Σπoρ β) αντi
τo 10,3 θαλαμβdνεταιυπ6ψη τo l0,0
Δ. Στα αγωνioματα 25μ τα oπoiα oιiμφωνα με τoυζ κανoνισμor5q τηg ΙSSF oλoκληρrilνoνται σε
διio γιiρoυζ για τoυg αγcbνεg Α,, B, και Γ, κατηγoρiαg επιτptπεται στoυq διoργανωτ6q (εφ6οοv
αναφ6ρεται στην πρoκτ.1ρυξη) η κdθε oειρ& αγωνιζoβνων να oλoκληρcbνει τoν αγιilνα (διio
γιiρoι) και να ακoλουθεi η επ6μενη οειρd.,
To παρ6ν

ιoβει
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