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Θ ΑΘΛΘΤΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΝΕΦΟΡΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ 

 ΡΟΚΘΥΣΣΕΙ ΤΟ 

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΟ ΡΩΤΑΘΛΘΜΑ ΤΘΣ Α.Ο.Ν.Μ. 

(ΝΕΦΟΡΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ) 

1. Σκοπόσ των αγϊνων 

α) Η ανάπτυξθ του ευγενοφσ πνεφματοσ αλλθλεγγφθσ και ςυναγωνιςμοφ μεταξφ των Νεφροπακϊν  

και Μεταμοςχευμζνων ακλθτϊν. 

β) Η ςυμμετοχι τουσ ςε επίςθμουσ αγϊνεσ τθσ χϊρασ μασ για Νεφροπακείσ και Μεταμοςχευμζνουσ 

μζςα από τθ διαδικαςία των προπονιςεων και τθν ςυνεχι καλλιζργεια του ςϊματοσ και του 

πνεφματοσ. 

γ) Η περαιτζρω πρόκριςθ και ςυμμετοχι τουσ ςε Ρανευρωπαϊκοφσ Αγϊνεσ Νεφροπακϊν και 

Μεταμοςχευμζνων ι ςε Ραγκόςμιουσ Αγϊνεσ Μεταμοςχευμζνων, με τουσ οποίουσ προβάλλεται θ 

διάδοςθ του κεςμοφ τθσ δωρεάσ οργάνων. 

2. Προι ςυμμετοχισ  

Στουσ αγϊνεσ μποροφν να πάρουν μζροσ ακλθτζσ που είναι κάτοχοι Δελτίου Ακλθτι τθσ Α.Ο.Ν.Μ. οι 

οποίοι ανικουν ςε μια από τισ παρακάτω κατθγορίεσ: 

α) Άτομα τα οποία βρίςκονται ςε τελικό ςτάδιο Χρόνιασ Νεφρικισ Ανεπάρκειασ (Χ.Ν.Α.) και θ 

κατάςταςι τουσ αντιμετωπίηεται με τθ μζκοδο τθσ αιμοκάκαρςθσ μζςω Τεχνθτοφ Νεφροφ, κακϊσ και 

με Ρεριτοναϊκι Κάκαρςθ. 

β) Άτομα τα οποία ζχουν υπoβλθκεί  ςε αλλογενι μεταμόςχευςθ ςυμπαγοφσ οργάνου ι οργάνων 

(νεφροφ, καρδιάσ, πνευμόνων, ιπατοσ, παγκρζατοσ) ι ρευςτοφ οργάνου (μυελοφ των οςτϊν) αμιγϊσ 

ακλθτικϊν ςωματείων μεταμοςχευμζνων να ζχει ποςοςτό αναπθρίασ τουλάχιςτον 80% ι να λαμβάνουν 

ανοςοκαταςτολι κακθμερινϊσ. 

γ) Να ζχουν δελτία υγείασ ακλθτϊν και ςφραγίδα από τουσ κεράποντεσ γιατροφσ τουσ για τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςτουσ αγϊνεσ. 

ΑΘΛΘΤΕΣ ΑΝΕΥ ΣΦΑΓΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

 

3. Κωλφματα – Ρεριοριςμοί 

α) Ακλθτισ ο οποίοσ ζχει τιμωρθκεί από το Σωματείο του ι τθν Α.Ο.Ν.Μ. με πεικαρχικι ποινι, δεν 

ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτουσ αγϊνεσ για όςο χρονικό διάςτθμα διαρκεί θ τιμωρία.  

β) Ακλθτισ μεμονωμζνοσ για τον οποίο δεν ζχει εκδοκεί Δελτίο Ακλθτι από τθν Α.Ο.Ν.Μ., δεν ζχει 

δικαίωμα ςυμμετοχισ. 
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4. Αγωνίςματα 

Τα αγωνίςματα ςτα οποία μποροφν να πάρουν μζροσ οι ακλθτζσ είναι: του Στίβου, τθσ 

Κολφμβθςθσ, τθσ Επιτραπζηιασ Αντιςφαίριςθσ, του Bowling και τθσ Ροδθλαςίασ 5.000μ.  

Οι ακλθτζσ μποροφν να δθλϊςουν ςυμμετοχι μζχρι και ςε πζντε (5) αγωνίςματα εκ των οποίων τα 

δφο (2) μποροφν να είναι ομαδικά (διπλά), ζωσ τθν 10θ Φεβρουαρίου 2018 και να ςυμμετάςχουν 

μόνο ς’ αυτά. 

5. Κατθγορίεσ ακλθτϊν 

Οι κατθγορίεσ των ακλθτϊν, είναι αυτζσ που κακορίηονται από τθν Ραγκόςμια Ακλθτικι 

Ομοςπονδία  Μεταμοςχευμζνων W.T.G.F. : 

α. Στα ατομικά αγωνίςματα οι κατθγορίεσ είναι οι παρακάτω: 

ζωσ 17 ετϊν 

18 ζωσ 29 ετϊν 

30 ζωσ 39 ετϊν 

40 ζωσ 49 ετϊν 

50 ζωσ 59 ετϊν 

60 ζωσ 69 ετϊν 

70 ετϊν και άνω 

 

           β. Στα δυαδικά αγωνίςματα, οι κατθγορίεσ είναι οι παρακάτω: 

18 – 29 

30 – 49 

50+ 

 
 

Διευκρίνιςθ: Βάςει του κανονιςμοφ τθσ Ραγκόςμιασ Ομοςπονδίασ, θ θλικιακι κατθγορία των 16-17 

ετϊν, μπορεί να αγωνιςκεί ςτθν κατθγορία των Adult (18-29). Σε περίπτωςθ που κζλουν να λάβουν 

μζροσ και αγωνίςματα δυάδων, υποχρεωτικά κα αγωνιςκοφν μόνο ςτθν κατθγορία των Adult (18-29). 

Βάςει του κανονιςμοφ τθσ Ραγκόςμιασ Ομοςπονδίασ (W.T.G.F.), οι θλικιακζσ κατθγορίεσ ιςχφουν ζωσ 

και τθν ζναρξθ των Ρανευρωπαϊκϊν Αγϊνων ςτο Κάλιαρι τθσ Σαρδθνίασ, από 17 Ιουνίου μζχρι 24 

Ιουνίου 2018. 

 Σε κάκε περίπτωςθ υπολογίηονται ςφμφωνα με τθν θμζρα που αγωνίηεται ο ακλθτισ ι τθν 

θμερομθνία ζναρξθσ των αγϊνων (Εκνικϊν – Διεκνϊν). 
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6. Υπεφκυνθ Διλωςθ 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ςυμμετοχι των ακλθτϊν ςτουσ αγϊνεσ είναι θ ςυμπλιρωςθ 

θλεκτρονικοφ εντφπου ςτο οποίο πζραν των ακλθμάτων, δθλϊνεται από τον ακλθτι ότι θ διλωςι τουσ 

υποβάλλεται ορκά και υπεφκυνα. 

Στθν περίπτωςθ διλωςθσ ςυμμετοχισ ςτα διπλά αγωνίςματα του Bowling κακϊσ και τθσ 

επιτραπζηιασ αντιςφαίριςθσ, πρζπει απαραιτιτωσ να δθλωκοφν και τα επίκετα των ςυμπαικτϊν. 

7. Δελτίο Ακλθτι - Υγείασ 

Πλοι οι ακλθτζσ υποχρεοφνται να εφοδιαςτοφν από τον Σφλλογο τουσ με τα Δελτία Ακλθτι – Υγείασ, 

να υπογραφοφν από τουσ κεράποντεσ ιατροφσ των μονάδων παρακολοφκθςισ τουσ και μόνο από 

αυτοφσ και να επιςτραφοφν ςτουσ ςυλλόγουσ τουσ ζωσ τθν 10θ Φεβρουαρίου 2018 με τα παρακάτω: 

Πλοι οι ακλθτζσ υποχρεοφνται να υποβλθκοφν ςε καρδιολογικι εξζταςθ και να προςκομίςουν 

βεβαίωςθ καρδιολόγου ότι τουσ επιτρζπεται να αγωνίηονται. 

Για τουσ ακλθτζσ τθσ κολφμβθςθσ, απαραίτθτθ προχπόκεςθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ είναι να ζχουν μαηί 

τουσ χαρτί δερματολόγου το οποίο κα αποδεικνφει ότι δεν φζρουν κανενόσ είδουσ δερματοπάκεια. 

Μετά τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αυτισ οποιαδιποτε ζγγραφα δεν λαμβάνονται υπόψθ. 

8. Κυρϊςεισ 

 Οι ακλθτζσ που κα δθμιουργιςουν προβλιματα κατά τθ διάρκεια τθσ διεξαγωγισ των αγϊνων, 

τιμωροφνται ςφμφωνα με τισ κυρϊςεισ που προβλζπει ο ακλθτικόσ νόμοσ (Ν. 2725/99) και ο 

πεικαρχικόσ κανονιςμόσ τθσ Α.Ο.Ν.Μ. 

 Οι ακλθτζσ που δεν κα προςκομίςουν ςτο Σφλλογό τουσ το, υπογεγραμμζνο από τον κεράποντα 

ιατρό Δελτίο Υγείασ Ακλθτι, τισ καρδιολογικζσ τουσ εξετάςεισ κακϊσ και τθν ιατρικι βεβαίωςθ του 

καρδιολόγου τουσ δεν κα ζχουν τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτουσ αγϊνεσ. 

9. Ενςτάςεισ 

  Ενςτάςεισ που αφοροφν το αποτζλεςμα ι τθν διεξαγωγι ενόσ αγωνίςματοσ, πρζπει να 

υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι Διαιτθςίασ των αγϊνων μζςα ςε 30’ (τριάντα λεπτά) από τθν λιξθ του 

αγωνίςματοσ αυτοφ και να ςυνοδεφεται από ζνα παράβολο αξίασ 150,00 € το οποίο κα παρακρατθκεί 

αν θ ζνςταςθ δεν γίνει δεκτι. 

         Η επιτροπι κα αποτελείται από τουσ: Λεωνίδα Μανϊλθ, Ανδρζα Κωλζττθ Ευκφμιο Αμερικάνο και τον 

Ευκφμιο Αμερικάνο. 

10. Απονομι μεταλλίων  

Ανεξάρτθτα από το όριο πρόκριςθσ του κάκε αγωνίςματοσ και από τον αρικμό ςυμμετοχϊν ςε κάκε 

κατθγορία, κα απονεμθκοφν τα αντίςτοιχα μετάλλια για τθν κατάκτθςθ τθσ  1θσ, 2θσ και 3θσ νίκθσ.  

Οι απονομζσ όλεσ κα πραγματοποιθκοφν αποκλειςτικά ςτουσ αγωνιςτικοφσ χϊρουσ.  
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11. Ρροχποκζςεισ «πρόκριςθσ» ζνταξθσ ακλθτι ςτθν Εκνικι Ομάδα - Αποςτολι για τουσ 10ουσ  

Ρανευρωπαϊκοφσ  Αγϊνεσ τθσ Σαρδθνίασ Νεφροπακϊν και Μεταμοςχευμζνων είναι: 

Για όλα τα αγωνίςματα (ςτίβο, κολφμβθςθ, ποδθλαςία, επιτραπζηια αντιςφαίριςθ και bowling) θ 

κατάκτθςθ ορίου πρόκριςθσ αγωνίςματοσ, δεν αποτελεί πλζον το μοναδικό κριτιριο πρόκριςθσ και 

ζνταξθσ ακλθτϊν ςτθν εκνικι ομάδα – αποςτολι τθσ Α.Ο.Ν.Μ., όπωσ άλλωςτε ςυμβαίνει και ςτισ 

άλλεσ Ακλθτικζσ Ομοςπονδίεσ. 

 Για τθν ζνταξθ ακλθτϊν ςτθν  εκνικι ομάδα – αποςτολι, τίκενται υπόψθ κι άλλα κριτιρια, όπωσ 

αυτά αναγράφονται ςτον Γενικό Κανονιςμό και ςτον Κανονιςμό Εκνικϊν Ομάδων τθσ Α.Ο.Ν.Μ. 

12. Τεχνικοί όροι Ακλθμάτων Bowling, Επιτραπζηιασ Αντιςφαίριςθσ, Ροδθλαςίασ 

BOWLING 

Στο ατομικό αγϊνιςμα οι ςυμμετζχοντεσ ακλθτζσ μεταμοςχευμζνοι και αιμοκακαρόμενοι, κα 

ςυμμετζχουν ςτουσ αγϊνεσ ξεχωριςτά ι και από κοινοφ, ςφμφωνα με τισ θλικιακζσ κατθγορίεσ τθσ 

Ραγκόςμιασ και Ρανευρωπαϊκισ Ομοςπονδίασ Νεφροπακϊν και Μεταμοςχευμζνων (παρ. 5.). 

Για το αγϊνιςμα των δυάδων, ακλθτζσ διαφορετικϊν ακλθτικϊν ςωματείων ι και διαφορετικισ 

θλικιακισ κατθγορίασ δφνανται να ςυγκροτιςουν δυάδα.  

Σε περίπτωςθ που θ δυάδα αποτελείται από ακλθτζσ διαφορετικισ θλικιακισ κατθγορίασ, τότε 

αγωνίηεται ςτθν μικρότερθ θλικιακι κατθγορία του ενόσ εκ των δφο ακλθτϊν τθσ. 

Επίςθσ, για τουσ Ρανευρωπαϊκοφσ αγϊνεσ ςτθ Σαρδθνία, μποροφν να ςυγκροτθκοφν δυάδεσ από 

ζναν αιμοκακαρόμενο και ζναν μεταμοςχευμζνο ακλθτι. 

Οι ακλθτζσ του ατομικοφ και των δυάδων κα αγωνιςτοφν ςε 3 παιχνίδια ανά θλικιακι κατθγορία.  

ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΙΣΘ 

Στο ατομικό αγϊνιςμα οι ςυμμετζχοντεσ ακλθτζσ μεταμοςχευμζνοι και αιμοκακαρόμενοι, κα 

ςυμμετζχουν ςτουσ αγϊνεσ ξεχωριςτά ι και από κοινοφ, ςφμφωνα με τισ θλικιακζσ κατθγορίεσ τθσ 

Ραγκόςμιασ και Ρανευρωπαϊκισ Ομοςπονδίασ Νεφροπακϊν και Μεταμοςχευμζνων (παρ. 5.). 

Για το αγϊνιςμα των δυάδων, ακλθτζσ διαφορετικϊν ακλθτικϊν ςωματείων ι και διαφορετικισ 

θλικιακισ κατθγορίασ δφνανται να ςυγκροτιςουν δυάδα.  

Σε περίπτωςθ που θ δυάδα αποτελείται από ακλθτζσ διαφορετικισ θλικιακισ κατθγορίασ, τότε 

αγωνίηεται ςτθν μικρότερθ θλικιακι κατθγορία του ενόσ εκ των δφο ακλθτϊν τθσ. 

Επίςθσ, για τουσ Ρανευρωπαϊκοφσ αγϊνεσ ςτθ Σαρδθνία, μποροφν να ςυγκροτθκοφν δυάδεσ από 

ζναν αιμοκακαρόμενο και ζναν μεταμοςχευμζνο ακλθτι. 

Σε κάκε θλικιακι κατθγορία, θ ςυμμετοχι κα είναι 3 τουλάχιςτον ακλθτϊν ι δυάδων,  ςτο ατομικό 

και ςτισ δυάδεσ αντίςτοιχα..  

Σε περίπτωςθ που δεν ςυμπλθρϊνεται ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ακλθτϊν ι δυάδων ςε 

κάκε θλικιακι κατθγορία, κα γίνεται ςυγχϊνευςθ με τθν προθγοφμενθ θλικιακι κατθγορία. Αν δεν 

προθγείται θλικιακι κατθγορία ι πάλι δεν ςυμπλθρϊνει θ κατθγορία τουλάχιςτον 3 ακλθτζσ ι δυάδεσ, 

ςυμψθφίηεται με τθν επόμενθ θλικιακι κατθγορία. 
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ΡΟΔΘΛΑΣΙΑ 

Θα γίνει το αγϊνιςμα 5.000μ. και 20.000μ. κα εκκινιςουν ταυτόχρονα όλοι οι ακλθτζσ (ποδθλάτεσ), 

όλων των θλικιακϊν κατθγοριϊν. 

13. Τεχνικοί  Προι για τα ακλιματα τθσ ςφαιροβολίασ, τθσ διςκοβολίασ και τθσ ρίψθσ ακοντίου 

Οι ακλθτζσ των ρίψεων (ςφαίρασ, ακοντίου και δίςκου), ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ 

Ραγκόςμιασ Ακλθτικισ Ομοςπονδίασ Μεταμοςχευμζνων (W.T.G.F.), ςυμμετζχουν ςτθν κατθγορία τουσ 

ανάλογα με τα παρακάτω βάρθ: 

 

ΣΦΑΙΟΒΟΛΙΑ 

Μεταμοςχευμζνοι - Αιμοκακαρόμενοι 
 

Γυναίκεσ  
3 kg 

Γυναίκεσ  
4 kg 

Άνδρεσ  
3 kg 

Άνδρεσ  
5,4 kg 

Άνδρεσ  
7,26 kg 

14 ζωσ 15 16 ζωσ 17 60 ζωσ 69 16 ζωσ 17 18 ζωσ 29 

50 ζωσ 59 18 ζωσ 29 70 και άνω 40 ζωσ 49 30 ζωσ 39 

60 ζωσ 69 30 ζωσ 39  50 ζωσ 59  

70 και άνω 40 ζωσ 49    

  
  
 

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 
Μεταμοςχευμζνοι – Αιμοκακαρόμενοι 

 
Γυναίκεσ  

1 Kgr 

Άνδρεσ  

2 Kgr 

Άνδρεσ 

1 Kgr 

όλεσ 14 ζωσ 49 50 και άνω 

 
 
 

ΙΨΘ ΑΚΟΝΤΙΟΥ 
Μεταμοςχευμζνοι – Αιμοκακαρόμενοι 

 
Γυναίκεσ  

600 gr 

Γυναίκεσ  

400 gr 

Άνδρεσ  

800 gr 

Άνδρεσ 

600 gr 

Άνδρεσ  

400 gr 

14 ζωσ 49 50 και άνω 14 ζωσ 49 50 ζωσ 69 70 και άνω 
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14. Συμμετζχοντα Ακλθτικά Σωματεία : 

ΑΘΛΘΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΝΕΦΟΡΑΘΩΝ 

1. Ρανελλινιοσ Ακλθτικόσ Σφλλογοσ Μεταμοςχευμζνων «ΔΟΜΕΑΣ». 

2. Σφλλογοσ Ακλουμζνων Νεφροπακϊν «Σ.Α.Ν.» 

3. Ακλθτικόσ Σφλλογοσ Μεταμοςχευμζνων Νεφροπακϊν «ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΙΑΙΑ» 

4. Ραναττικόσ Ακλθτικόσ Σφλλογοσ Μεταμοςχευμζνων & Νεφροπακϊν «ΔΙΑΓΟΑΣ»  

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΘΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ  ΑμεΑ (ΡΟΥ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΕΦΟΡΑΘΕΙΣ ΑΘΛΘΤΕΣ) 

1. Νομαρχιακό Ακλθτικό Σωματείο Νομοφ Ηρακλείου Κριτθσ «ΤΑΛΩΣ» (ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι  

αναπθρίεσ  ΑμεΑ) 

2. Σφνδεςμοσ  Μεταμοςχευμζνων Κφπρου 

3. Ραγκφπρια Οργάνωςθ Νεφροπακϊν 
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ΘΜΕΘΣΙΟ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ 

 
 

Τετάρτθ 21 Φεβρουαρίου 2018 
 

ΑΦΙΞΕΙΣ 
 

12.00 π.μ. και μετά 

Ξενοδοχείο  διαμονισ OSCAR HOTEL 

Διεφκυνςθ 
Φιλαδελφείασ 25 & Σάμου,   Ακινα 

( ζναντι ςτακμοφ Λαρίςθσ) 

 
 

 
Ρζμπτθ 22 Φεβρουαρίου 2018 

 
BOWLING  

 

Τόποσ διεξαγωγισ 

 

ROYAL BOWLING 

 

Διεφκυνςθ 

 

ΤΕΥΘΙΔΟΣ 7 

ΡΕΙΣΤΕΙ 

(Κοντά ςτθν πλατεία Μπουρναηίου) 

Τθλζφωνο 210-5785900 

09.30 π.μ. Άφιξθ ςτο Bowling – Ηζςταμα 

10.15 π.μ. Ζναρξθ Αγϊνων 

14.00 μ.μ. Λιξθ Αγϊνων - Απονομι μεταλλίων 
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Ραραςκευι 23 Φεβρουαρίου 2018 
 

ΚΟΛΥΜΒΘΣΘ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ 

Τόποσ  διεξαγωγισ  

Διεφκυνςθ  

08.15 π.μ. Αφίξεισ ακλθτϊν – ηζςταμα 

08.30 π.μ. 400 μ. ελεφκερο 

08.50 π.μ. 50 μ. πρόςκιο 

09.00 π.μ. 100 μ. πρόςκιο 

09.20 π.μ. 50 μ. ελεφκερο 

09.30 π.μ. 100 μ. ελεφκερο 

09.45 π.μ. 50 μ. φπτιο 

10.00 π.μ. 50 μ. πεταλοφδα 

10.15 π.μ. Λιξθ αγϊνων απονομι μεταλλίων 

 
*** Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ςυμμετοχι των ακλθτϊν ςτα αγωνίςματα τθσ κολφμβθςθσ είναι 
να ζχουν μαηί τουσ χαρτί δερματολόγου το οποίο κα αποδεικνφει ότι δεν φζρουν κανενόσ είδουσ 
δερματοπάκεια. 
 

 
 

 

 

Ραραςκευι 23 Φεβρουαρίου 2018 
                                                                               ΡΟΔΘΛΑΣΙΑ 

Τόποσ  διεξαγωγισ  

Διεφκυνςθ  

08.15 π.μ. Αφίξεισ ακλθτϊν – ηζςταμα 

08.30 π.μ. 5.000μ. 

09.00 π.μ. 20.000 μ. 

10.00 π.μ. Λιξθ αγϊνων απονομι μεταλλίων 
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Ραραςκευι 23 Φεβρουαρίου 2018 
 

ΣΤΙΒΟΣ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ 

Τόποσ  διεξαγωγισ Γιπεδο Ν. Ιωνίασ (ΙΚΑΟΣ) 

Διεφκυνςθ 
Ολυμπίασ & Ομορφοκκλθςιάσ 13 

Νζα Ιωνία 

08.30  π.μ. Άφιξθ ακλθτϊν – Ηζςταμα 

09.00 – 09.50 π.μ. 
1.500 μ. , 3.000 μ. ,5.000 μ. 

βάδθν και μίνι Μαρακϊνιοσ 

09.50 – 10.00 π.μ. 200 μ. 

10.00 – 10.30 π.μ. Άλμα εισ φψοσ 

10.30 – 11.15 π.μ. Σφαιροβολία 

11.15 – 11.45 π.μ. 800 μ , 100 μ. 

11.45 – 12.15 π.μ. Άλμα εισ μικοσ 

12.15 – 13.00 πμ. 
Ελαςτικι ςφαίρα  -  Διςκοβολία - 

Ακόντιο 

13.00 – 13.30 μ.μ. 400 μ. ,1.500 μ. 

13.30 – 14.00 μ.μ. Ροδθλαςία 5.000μ. 

14.00 μ.μ. Λιξθ αγϊνων – απονομι μεταλλίων 

 
Κάκε αγϊνιςμα κα ξεκινά υποχρεωτικά και μόνο εφόςον ζχει ολοκλθρωκεί το προθγοφμενο, αςχζτωσ εάν 

δεν ζχουν τθρθκεί επακριβϊσ τα χρονικά πλαίςια και υπάρξει κάποια κακυςτζρθςθ.  
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Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018 

ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΙΣΘ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ 

 

Τόποσ διεξαγωγισ Αίκουςα «spin ping-pong» 

Διεφκυνςθ Αγωνιςτϊν ςτρατοπζδου Χαϊδαρίου 87-89 

10.00 π.μ. Άφιξθ – ηζςταμα ακλθτϊν 

11.00 π.μ. Ατομικά 

01.00 μ.μ. Διπλά 

 

 

Για τθν Α.Ο.Ν.Μ. 

 

           Θ ΡΟΕΔΟΣ             Θ ΓΕΝ. ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Δήμητρα  Τςάμη-Αρκά               Χαρίκλεια  Φωτοπούλου 


