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ΠAΡΑTHPΙΙΣEΙΣ:

oι Αρμγoi

των συμμετε16ντων στουζ αγιitνεg Σωματεiων-oμd,δων πρ6πει MΙA
6ναρξη του κ&Θε αγωνioματoq να 61oυν δηλιiloει τουq αθλητ69τριεζ στιζ θ6oει9 βoληq πoυ Θα αγωνιoθofv και τη α6νθεoη τoυ ομαδικod για
κ&θε κατηγoρiα και αγcbvιoμα.
oι αΘλητ69-τριεζ πoυ συμμετ61oυν στoυζ αγιbvεg πpΕπει' να 61oυν oλoκληριiloει
τoν θλεγxο τoυ εξoπλιoμo6 τoυg 20 ΛEΠTA πριv τoυ 1ρ6νoυ 6ναρξη9 τηg
πρoετoιμασiαg-δoκιμαoτικιilν βoλcilν.
oι αθλητ69-τριεζ πoυ o.6μφωνα με την κατdταξη μετ61ουν oε τελικ6 αγιilνα
πpΕπεινα δηλωΘoriν, στo oημεio παρoυotαg oυμμετεx6ντων τελικof 30 ΛEΠΤA
πριν την καΘoριoμ6η απ6 τo πρ6γραμμα ιilρα εvαρξηζ τoυ τελικori. Σε
περiπτωοη μη 6γκαιρη9 παρoυoiαg, o αθ\τηq θα 6γει' 2 π6ντoυq πoιη. LΙ
τελευταiα δηλωoη παρoυoiαg Θα γiνει δεκτη 20 ΛEΠTA, πριv την καΘoριoμ6ιη
απ6 τo πρ6γραμμα rbρα €ναρξηq τoυ τελικoti, και oε διαφoρετικf1περiπτωση η
αυμμετo1η ενδ61εται να μην γiνει απoδεκτη και o αθλητηg η αθλriτρια να
καταλd,βει την τελευταiα Θ6oη τoυ τελικot5.
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oι απoνoμ6ζ των επd,θλων στoυζ νικητθg θα γiνoυν αμ6oω9 μετ6 τo τ6λo9 τoυ
κdθε τελικoιi.
Σε 6λoυ9 τoυζ συμμετΕγoντε9 αθ\τ69 Θα δoΘorjν απ6 τη ΣΚoE τα απαραiτητα
φυoιγγια 0,22.
oι Θυρtδεq αν6 oωματεio θα ανακoιvωθofν την Π6μπτη 20.4.20|7
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