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Σωματεiα και oμιiδεg τηq δliναμηq ΣK.o.Ε.
πoυ καλλιεργor1ν αγωνiοματα Πηλινoυ Στ61oυ

ΘEMΑ : ΠPοKΙΙPYΞ}Ι KYΠEΛΛOY EΔΛΑΔoΣ coMPΑK SΡORTΙNG

2015

ΣΚoE προκηρliooει (ΚYΠEΛΛo EΛΛΑΔoΣ) του αγωvfoματοq Σκoπoβoλξg
tΙηλινoυ Στ61oυJCoMPΑΚ SPoRΤΝc.. για τo 6τoq 20l5.
oι αγιbνεq Θα διεξα1Θoliv oliμφωνα με τoν ΑΘλητικ6 N6μo, τoυq επioημoυg
κανoνιομotig τη6 FΙTASC για τo 2015, ην παρoliοα πρoηρυξη, τιg εκ&oτoτε
εγκυκλioυg ηq ΣKoE και τoν καταoτατικ6 τη'c 1dρτη.
Ι{.

ΠPOΓPΑMMA

To αγωνιοτικ6 πρ6γραμμα 61ει ωq εξηq:
8 Mαρτioυ αγiυναg 100 oτ6xων, oκoπευτηριo Πυργετoli.
22 Μαραoυ αγιbναg 1 00 oτ61ων, oκoπευτηριo Mαλακ&oαg.
l9 Aπρilioυ αγioναg 100 oτ61ων, oκoπευτηριo Λαγκαδιi.
16- 17 MαΙoυ Διεθv6q Grand Prix Ρ6δoυ,200 oτ61ων, oκoπευnjριo Ρ6δoυ.
14 Ιoυνioυ αγιilναq 100 oτ61ων, oκoπευτηριo Σκυδραg.
. 25.26 Ιoυλioυ Διεσv6q Grand Prix Kρητηq, 200 oτ61ων, oκoπευτηριo Χανiων,
23 Aυγoδoτoυ αγioναg 100 oτ6xων, oκoπευτηριo B6λoυ.
12.13 Σεπτεμβρiου Πανελληνιog αγ<bναg 2Ο0 oτ61ων, oκoπευτηριo Πυργετoιi.

ΣYMMEToΧEΣ

Δικαiωμα oυμμετoxηg 61oυν τα οωματεiα και oι oμdδεq τηq δδναμηg τηq ΣKoE με
αθλητ6q-τριεq πoυ 61oυν εv ιoxυ ΔEΣK,/ΣKOE για τo 6τoq 2015 ot5μφωνα με τη
γwικη εγκυκλιo ΣΚoΕ 2013.1.
o διoργανωτηg or1λλoγog εiναι απoκλειoτικd υπεr5θυνog για τoν 6λεγ1o ιο1r5og των

ΔEΣΚΣΚoE

των αΘλητiυν-τριiον πoυ ουμμετ61ουν oτον αγioνα.
To παριiβoλo ουμμετοf1q εκ&οτoυ αΘληη oρiζεται γ1α τoυζ μεv αγiονεq 100 ο,τ61ων
για τoυζ εφηβoυq oε 30 ευρcil και για oλεg τιg αλλεq κατηγoρiε.c oε 45 ευρrb. για τον
δε Πανελληνιo αγrbvα 20Ο oτ61ων για τoυg εφηβoυq οε 50 ευριil και για δ},εg τιq
dλ).εg κατηγoρiεq oε 70 ευρrb.

,oooν

αφoρ& απoκλειoτικd και μ6νo τα Grιrnd Prix τηg P6δoυ και Κρητηg, ωq διεθνεig
αγιbνεq, η ατoμικη δη}"ωoη ουμμετoμg και η καταβoλη τoυ παραβ6}'oυ πoυ oρiζει η
Ι..ΙΤASc Θα γiνει απευΘεiαg o' αυτην ηλεκτρoνικd.

Για 6λεq τιg oμαδικ69 oυμμετo16q θα καταβdλ},εται επιπλ6oν παρ&βo)"o 15
oυνoλικd για κιiΘε oμ6δα.
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Δηλιboειq oυμμετo1ηq θα γiνoνται δεκτ69 μ6pι την 14:Ο0η μεoημβρινη τηq
τελευταiαg ημ6ρα9 απ6 την εναρξη τoυ αγriνα οτo oκοπευτηριo διεξαγωγηg και η
καταβoλη τoυ παραβ6λoυ μθx,ρι και την 8:3Ο πρωινη τηg πρiυτηξ ημεραζ τoυ αγδνα.
ΕNΣΤΑΣEΙΣ
oι εvoτdoειq (ατoμικα η oμαδικd) υπoβdλλoνται απoκλειoτικd και μ6νo εγγριiφωg

οτην αγων6δικo επιτροπη και αφoρo6ν oυμβiιν μ6νo τηq ημ6ρα9 υπoβoληζ'
Τo παρdβολo υπoβoληζ oρiζεται oε 10 ευρcδ για κdθε θνοταoη και για 6λoυ9 τoυq
αγrbνεq, oτην περiπτωoη ευδoκtμηoη6 τηg εvoταοηq τo παρdβολo επιoτρ6φεται oε
αυτ6ν πoυ την υπ6βαλλε,

ΚΑTrΙΓoΡΙΕ,Σ

oι

ειδικ6q κατηγoρiεg με βdση την ηλικiα εiναι: Ανδρι,ilν, Γυναικιbν, Eφηβων,
Bετεριiνων και Super-Bετερdνων otμφωνα με την διεθvf1 καταταξη τηq FΙTΑSC.
oι ειδικ6q κατηγoρiεg αν&λoγα με την επiδooη εiναι: η (Αl) και η (A) oε κdθε
επιμ6ρουq ειδικη κατηγoρiα ηλικiαq.
Συvεπιilq oι κατηγoρiεg εivαι:
l . 1Αl ) Ανδρδv. (Α ) Aνδριi-lv
2. (Α1) Γυναικiον, (Α) Γυναικioν
3. (Αl) Εφηβων. (A) Εφηβων
4. (Α1) Bετερdνων, (Α) Bετεριiνων
5. (A1) Super-Bετερdνων, (Α) Super.Bετερdνων.

KATΑTAΞΙΙ
,oλoι oι αΘλητ69.τρrε9 πoυ 61oυν λdβει
μ6ρo9 oio αKYΠΕΛΛo EΛΛAΔoΣ

coMPΑK SPORΤΙNG

2014> και 61oυν επιτυ1ει επiδooη oτ61ων 821100 Λ 1641200

oτερητικιbg, κατατdοοoνται για τo αKYΠEΛΛO EΛΛΑΔoΣ coMPΑK SPORΤΝG
20l5υ oτην (Α) ειδικη κατηγoρiα.
Για τoυq αθλητ6g-τριεq που δεv ι11oυν }.ιiβει κατ6ταξη ωq ανωτ6ρω, o πρrbτοg αγiοναg
τoυ 20 15 oτoν οπoio θα λ&βoυν μ6ρoq Θα απoτελ6oει και κατατακτηριo αγioνα για τιg
ειδικ69 καηγoρiεq (Α1) και (A) ωg εξηq: με επiδooη oτ61ων 82/100 η 1641200 και
dνω o αθλητηq-τρια κατατ6οoεται οτην (A1) ειδικη κατηγoρiα ηδη απ6 τov αγιbνα
τoυq αγcbνεq 6τoυ9 2015.
κατdταξηq τoυ
,oλoι.oι iιλλoιγια
αΘλητ6q.τριεζ με επιδ6oειq κdτω των 82i100 η 1641200 aτ6xων
κατατdοοoνται oτην (Α) ειδικf1 κατηγoρiα για τoυζ αγcilνεq 6τoυ9 2015, oτην
περiπτωoη πoυ επιτli1oυν oε αγloνα 6τoυ9 2015 επiδooη oτ61ων 821100 Λ 1641200
και dνω
γ1α τoυζ αγιbνεg τoυ επ6μενoυ 6τουq oτην (A1) ειδικη

μετακινofνται
καηγoρiα.
Σε περiπτωoη πoυ αθλητ6g-τριεq τηq (Αl) ειδικξq κατηγoρiαg oε τoυλdμoτoν
τ6οoεiιg (4) ουνoλικd αγrbνεq τoυ ιδioυ (2Ο15) και του επ6μεν,ου (2016) αγωνιοτικoti
6τoυq' λρευτικrbg, δεv επιτυ1oυν επiδooη oτ61ων 82/10Ο 1 1641200 και &νω,
(Α) ειδιη
με.αλoriντα. γ., .oυq αγιbνεq του μεΘεπ6μεvoυ - (2017) 6τoυ9 στην
κατηγορiα αvεξιiρτητα αν oτo ει,διdμεoο 61oυν αλλdξει κατηγορiα λ6γω η)"ικiαq.

OMΑΔΙKEΣ ΣYMMETOXEΣ

oι επiοημεq oμαδικ69 oυμμετox6g Συλλ6γων θα περιλαμβdνoυν τρεig (3) αθ},ητ6qαμιγiog οε κ&θε κατηγoρiα ηλικiαg, ανεEdιρτητα α"π6 την
.ρ',q για κabε
"tιioγo
εiδικη κατηγορια ανdλoγα με την επiδooη πoυ ευρioκεται o κ6Θε αΘλητηc-τρια πoυ
onoρ.iE'. ηu ομdδα, oυνεπrbg oι oμαδικ69 Συλλoγικ69 καηγoρiεq ε[r'αι:
Ανδριilν' Γυναικιilν, Eφηβων, Bετερdνων και Super-Bετερdνων.

J

Eπiοηq δliναται να δηλωθoliν και ανεξιiρτητεq μ1κτεζ ομαδικfζ oυμμετo169 ειιαiαq
κατηγoρiαζ (OPΕΝ) με τρεiq (3) αθλητ6ζ-τριεζ oε κιiΘε oμdδα.
Για την εξαγωγf1 τηg βαθμoλoγiαq κdθε αγι1lνα 6λων τωv ομαδικ6ν oυμμετo1ιilν.
καΘ6ζ και τoυ τελικol5 απoτελ6oματoc ομαδιηζ κατιiταξηg τoυ αKυπ6λλoυ Eλλιiδoq
Compak Sporting 2Ο15> των επιoημolν oμαδικd)ν Συ}"λoγικιbν ουμμετο1ιbv, θα
αθρoiζoνται oι ατoμικ69 επιδ6oειq των αθλητιbν-τρι6ν πoυ τ1ξ απαρτiζoυν.
H oδνΘεoη των oμdδων εiτε ουλλ6γων εiτε ανεξαρητων δfναταl να εiναι
διαφορετικη oε κdθε αγιbνα.

BAΘMοΛoΓΙA
H βαθμoλoγiα των

αθ},ητιbν-τριιbν θα γiνεται με βdση την

διαφoρiι τηζ επιδoσηζ

τουt απ6 αυτην του πρd)του.
Mε ην a,νoια αυτη o πριbτog σε κdθε αγd)να και σε κdθε κατηγoρiα θα λαμβdνει
μηδεv (0) βαθμoliq πoιντiζ και oι υπ6λo1πο1 τ6ooυq βαΘμor1g πoιMiζ 6ση η διαφoρd
ηq επiδooηq τoυg απ6 την επiδooη τoυ πριbτoυ.
Στην περiπτωoη πoυ περιoo6τερoι αθ},ητ69-τριε9 επιτιi1oυν τo iδιo απoτ6λεoμα oτo
oliνoλo των oτ61ων τoυ,.αγιbνα, λαμβdνoυν 6λoι μηδεv (0) βαθμoιiq πoιηq
ανεξιiρτητα απ6 τo απoτ6λεoμα τoυ shoot-off.
Σημειrbνεται 6τι oτα Grand Prix τηg P6δου και Kρητηg μηδεv (0) βαθμofq πoινη-c Θα
λιiβει o πριbτog oε κιiθε καηγoρiα,Eλληναq αθληηc.
Για τoυq αγiονεg επi 200 oτ61ων (Grand Prix P6δoυ και Κρητηg και Πανελ),ηνioυ), oι
βαΘμoi πoινηq Θα υπολoγiζoνται με βdoη τη διαφoρd ηq επiδooηg κιiΘε oκοπευτη
απ6 αυτην τoυ πριirτoυ, αφori γiνει αναγωγη των επδ6oεων oε 100 ο,τ61ου9.
Για ην εξαγωγη τoυ τελικoι] απoτε},6οματo9 ατoμικηq η Συλλoγιηq ομαδικηq
κατιiταξηg oτo <K6πελλο Ελλιiδoq Compak Sporting 2015> θα λαμβdνoνται υπ, 6ψιν
oι τ6ooεριq (4) καλriτερεq βαΘμoλoγiεg τoυ αθ},ητη-τριαg η τηg oμdδαq ουλλ6γoυ oε
ιodριΘμoυg αγιbνε-c, με κριτηριo κατiιταξηg τo &Θρoιoμα των βαΘμcilν πoινηq για τιg
ατoμικ66 αυμμετο16g και τo dθροιoμα των επιδ6oεων για τιq oμαδικ6q Συλλογικ69
συμμετoχεg.
Στoυg τ6oοερι9 (4) αγιbνεg για

εEαγωγη τoυ τελικoti απoτελ6oματoq ω-c ανωτ6ρω
Θα ο"υμπεριλαμβdνεται oπωοδηπoτε o Πανελ).ηνιog αγιilvαq.
Πανελληνια επiδοoη (ατoμικt1 και ομαδικη) νoεiται και καταγρdφεται μ6νo αυη τoυ
Πανελληνioυ αγrilνα oε 6λε9 τιc κατηγορiεq, 6ταν εiναι μεγαλliτερη απ6 την περυο.ινη

ην

και μ6νo εφ, 6ooν o αΘλητηq-τρια η η oμdδα 61ει }.ιiβει μ6ρo9 oε τoυλdμoτoν

τ6ooερη (4) αγiονεq oυμπερ 'αμβανoμθvoυ και τoυ Πανελληνιoυ.
oι ανεξdρτητεg μικτ69 oμdδεq wιαiαq κατηγoρiαg 6πω9 και η εvιαiα ατoμικη
κατηγορiα (OPEN) δεν oυμπεριλαμβdνoνται oτην εξαγωγη τoυ τελικot]
απoτελ6οματo9 oμαδικηg και ατoμικηg καταταξη-c τoυ <Kυπιξ}λoυ Ελλιiδog Compak
Sporting 2015>.

ΑΠoNoMEΣ
oι απoνoμ6q των

αγioνων ατoμικ& και για 6λεq τιq oμdδεq θα λαμβdνουν xιiιρα

alc,

κιiτωθι:
Θα απον6μoνται κδπε},},o, μετd)λιo και δ[πλωμα οτον πριbτo νιητη κdΘε ειδιηq
κατηγoρiαg και oμdδαq και μετιi},}"ιo και διπλωμα oτoυg δε$τερo και τρiτo,
Για την απoνoμη κυπ6}"λoυ, μεταλλiων και διπλωμιiτων θα πρ6πει να υπdρ1oυν
τoυ}.dμoτoν τρεig (3) ουμμετo16q (ατoμικ69 η oμαδικ6-c) oτην κατηγoρiα, iι}'}'ωg θα
απoν6μονται μ6νο διπλιbματα,

4

Eπioηq θα απoν6μoνται κιiπε}'λo, μετιiλλιο και δiπλωμα στoν πρ6τo νιητη τoυ
αγioνα και μετdλλιo και δ[πλωμα oτoυg δalτερο και τρiτο ανεξαρτητωg κατηγoρiαq
(oPEΝ).

AΓΩNΙΣTΙKH ΔΙAΔΙKΑΣΙΑ

Σπq 9:00 θα αρfζει o αγιbναg και η παρoυoiαoη των οτ61ων oτoυg διαγωνιζ6μεvoυg
στην: α) περiπτωο.η διεξαγωγηq τoυ με <oμdδεg βοληg> θα γiνεται μ6νo oτην πρrbτη
oμdδα βoληq οε κdθε αγωvιοτικ6 γηπεδo και β) oτην περiπτωoη διεξαγωγηg τoυ
αγιilνα με <αδιιiλειπτη ρof1> o διαιητf1q oε κiιθε αγωνιoτικ6 γηπεδο θα παρoυοι&ζει
πρrilτα τoυg oτ61oυq και Θα εκrανεi τoν αγιbνα οτoν πρtilτo βατjρα καλιilνταq 6λoυ9
τoυg oτ6xoυ-c και θα μετακινεiτα1 στoν επ6μεvο βαηρα με παρdλληλη εvαρξη βoλιbν
του πριbτoυ αθλητη oτoν πρioτo βατηρα wαλλιiξ με τηι, κλl]oη των oτ61ων τoυ

βαηρα κ.o.κ. μ61cι να καλ6oει 6λουq τoυq oτ61oυq και απ6
τoν π€μπτο βαηρα o διαιτηηg 6τε και απo1ωρεi, oε κιiθε μετακiνηoη τoυ διαιτητη
διαιτηττ] απ6 τoν δεriτερο

στoν επ6μεvo βατηρα την κεν.η Θ6oη στoν πρd)τo βατηρα καταλαμβανει αθληηq πoυ
εκκινεi τιq βoλ6q τoυ, 6ταν o τελευταioq αΘλητηq τoυ κ&Θε αγωνιστικof γηπθδoυ
περαιιboει τιg βoλ69 του στoν πρ<ilτo βαηρα την Θ6oη του καταλαμβdνει και.πdλι,o
διαιτητηg καl, καλεi εναλλ6ξ με τουζ εvαπoμεiναντεg αθλητ69 τoυg oτ61oυg oε ρυΘμ6
αγioνα, μ61:ι και o τελευταioq αθλητηg να περαl,iοoει τιq βoλ6q τoυ oτον π6μπτo

βαΦρα.
o διoργανωηg τoυ αγrilνα oυλλoγoq αποφαo[ζει με πoιo εκ των δ6o αvωτ6ρω
αγωνιoτικιilν oυoτημdτων (oμιiδων βoληq η αδιdλειπτηζ ρoηξ) Θα διεξα1Θεi o αγιbναq
και υπo1ρεωτικ6 θα τo αναφ6ρει oτην προκηρυξη τoυ αγrilνα.

ΔlΑΙ,ΤtlΣΙΑ
oι διαιητ69 για κdΘε αγιbνα τoυ <Kυπ6λλου Ελλdδoq Cοmpak Sporting 2015> πoυ
διεξιiγεται σε δto αγωνισπκd γf1πεδα θα εiναι τoυλιiμοτoν τρεiq (3) και για τoυζ

αγιbνε6 πoυ διεξ&γoνται oε τ6ooερα αγωνιoτικd γηπεδα θα εiναι τoυλdpoτoν 6ξι (6) ,
.Tιiξηq A,,
Θα 61oυν 6λοι την ειδικη διατioτευoη
ηq ΣΚoE για αγωνioματα FΙΤΑSc
και θα oρiζoνται 6πωq και o αρμδιαιητηg-αλυ ταρ^xnc" απ6 τoν διoργανωτη τoυ αγιilνα

o6λλογo, o oποioq θα καταβdλλει oε αυτo6ξ τα 6ξoδα μετακiνηoηg, διατρoφη-c και
διαμoνη'c τoυq καΘιilg και αποζημiωoη η oποiα oρiζεται oε 30 ευριb καθ, 6καoτo
διαιητfi για κιiθε αγωνιoτικη ημ6ρα.
o αλυτ6ρμ-c-αρμδιαιτηηg τoυ αγioνα 6μωq δtiναται να oρiζεται και απ6 την ΣKoΕ
ανεξdρτητα και απoκλειστικα απ6 τα oριζ6μει'α oτην ανωτ6ρω παρdγραφo.
θα απoτελεiται απ6 6να μ6}'o9 ηζ
LΙ αγων6δικoq επιτρoπη θα εir,αι τριμεληq και
,oπλoυ (EΤEΚo)
ΣKoΕ πoυ Θα
Eιδικηq Tεpικηg Eπιτρoτηq Κυνηγετικor1
τον αγiυνα.
πoυ
διoργανiονει
προεδρε1iει και απ6 δr1o μ6λη τoυ Δ.Σ. τoυ oωματεioυ

ΣToxoΘEΣΙΑ

διεξαγωγηq κατd ng ημ6ρεq
πρo τoυ αγrbνα πρoκειμ6νου να διαπιoτιboει την τηρηoη των κανονιoμιilν και την
καταλληλ6τητα.ετoιμ6τητα τoυ σκoπευτηριoυ.
Το κλιμ&iιo θα εir,αι απoκλειοτικ& και μ6νo υπεliΘυνο για την διαμ6ρφcυοη των
τρo1ιrbν των μη1αvιilν εκτ6Eευoη; και τoυ αγιυvιστικoδ ο1ηματoq. τo oπoio. θα
παραδiδει οτoν διoργανωτη ori}J'oγo την 8:15 προxνη καθε αγωνιoτικηg ημ6ραζ, τo
δε αγωνιoτικ6 o1ημα για την περiπτωoη ιooβαθμiαq (shoοt-o1l) Θα παραδiδεται κατiι
την διιiρκεια τoυ αγιilνα και εφ, 6ooν τoliτo απαιτηΘεi.
Για τιg ανdγκε.c τηg επioημηq πρoπ6νηoηq θα λειτoυργofν oε κdθε αγωι,ιοτικ6
oπq τρoμ6q πoυ θα
γηπεδo υποx,ρεωτικd oι μη1ανθq εκτ6ξευοηq ρυθμιομενεg
6μω9 oμμα απ6 αυτ6 τoυ αγιbνα.
11lηoιμoπoιηθοr5ν oτoν αγrilνα, με διαφορετικ6

Κλιμιiκιo

τη.c

EΤEΚo θα μεταβαiνει οτo oκoπευτηριo

)
επiοημη πρoπ6νηoη aρ4εται τoτλ.a^ρoτoν 48 ιi:ρεg πριν την εναρξη του αγιbνα.
Απ6 τo 1ρoνικ6 οημεio πoυ τα αγωνιoτικd γfπεδα θα τεΘofν oε κατdoταοη επiοημoυ
αγωνιoτικοli οxηματoq απαγoρεfεται κιiθε πρoπ6νηoη αθλητιbv.
FΙ

METΑBATΙKEΣ ΔΙATΑΞEΙΣ
o διoργανωτηg oιlλλoγoq υπoxρεοliται να διευκoλrjνει

με τε1vικ6 πρooωπικ6 και να
oυμμορφιilνεται oε κdΘε υπ6δειξη του κλιμακioυ τηg EΤEΚo και τoυ αλυτιiρ1ηαρμδιαιτητη που αφoρd την αoφdλεια διεξαγωγηg και την τηρηoη των κανoνιoμιbν,
καθcδg επioηq και οε κ6Θε αλλαγη τηq Θ6οεωq των μηxανιδν εκτ6ξευoηq και τηg
τρo1ι69 των oτ6xων oτα πλαiοια τoυ εφικτor1.
Ιδιαiτερη μνεiα γiνεται oτην liπαρξη περιoριoτη γωνiαg βοληg oε κdθε βατηρα, η
οπoiα και εiναι απαραiτητη πρoδπ6θεση διεξαγωγηq τoυ αγιbνα.
Για 6oα διαδικαoτικιi θ6ματα δεv αναφ6ρoνται oην παρoriοα ιoβoυν αναγωγικd
πρoηγofμεvεg εγκ6κλιoι τηq ΣKoE, o επioημoq διεθvηg κανoνιoμ6q τηg FΙΤΑSC και
η προκηρυξη τoυ αγιilνα η oπoiα θα αναρτdται oτον πiνακα τoυ διoργανωτη
oυ}λ6γoυ 72 ωρεc" πριν τι1ν εvαρξη τηg επiσημηζ πρoπ6\ησηζ.

ΣYNΘEΣΙΙ EΘΝΙκΙΙΣ AΠoΣToΛΙΙΣ

FΙ εθvικη απooτoλη πoυ τυ16ν θα λdβει μθρog oτoυg τελικofq τoυ Παγκoομioυ και

ΠανευρωπαΤκotl ΠρωταΘληματoq 2016 Compak Sporting θα απoτελεiται απ6 τoυg
(αν6 κατηγoρiα FΙΤΑSC) τρεiq (3) πρiοτoυq αθλητ69 τηg τελιηq βαΘμoλoγiαg τoυ
<Kυπ6λλoυ Ελλιiδog Compak Sporting 2015> με αναπληρωματικoliq τoυ-c τρεi-c (3)
επoμενoυζ.
Eφιoτdται η πρoooxr] των oωματεiων ηq ΣKoE πρoκει|rεvoυ να εvημεριilooυν τoυg
αθλητ6q-τριεg τoυζ για κdΘε θ6μα αoφαλεiαg' κανoνιoμιi:ν, διαδικαoiαq και
εγκυκλiων με κιiθε πρ6oφορo μ6oo.

Mε αΘλητικotig 1αιρεπoμotig

ΓΙΑYΛoΣ KΑNEΛΛΑΚΙ-ΙΣ

