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πιlυ θα αγωr,ιοθofν,

αθi'l1τεq-τρrεζ πο1) συιιι1ειθ7"ουν oτουg αγrbνεg πρθπει να εit,αι οτη 06oη βoλr1q που
f1ουν δliλαlΟεi απ6 τοr,επικεφαληg τοιl ΣωματεiΟυ τoυζ 15 Λt]ΙITΔ πρι\,τoυ xp6νου
fι,αρξη; τllζ πρoετoι|ιαoiαc-δοκι1ιαοτικ(i.ll, βολιbν και βεβαiοlq να 67'οιlν ο)'οκl'r1ρrilο.ει
τoν iλε'"γγo του εξοπ}'ιoμοil τoυq.
()ι α,θλητεg.τ1lιεg ποl.l κατατiισσΟ\/ται οτιg 8 πρdlτεg θ6aειg και προκ1-.ir,ο\/ται νCΙ μετ67ρυr,
oε τελικ6 ιl..γdlνο"ιτρ(:πει\,,α παρot)σιαοOοιiν οτιg θθoειq βoλτ1q τoυ τε)"ικοf 1s.:\ΙjΙ,ΙΔ
τρι\/ τ1lν καθοριομ6νη απ6 το π116γραμιμrα ιbρα €ι,αρξηc τoιl τελικοδ.
Σc 6λoιlq τουg oιlμμετ67ρι,τεg α,θλητ6q 0α δοθοilν απ6 τ1 ΣKoΙ] τα, α;ια1lαiτητα φυοiγγιcι
0.22.

Επιoηιtαiγεται οτι δεr, θα αγωνιοτεi αθλητl1q η αθλητριιι
του εν ιoyρ Δελτiο Σκοπειlτη.
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