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ωq 6παθλα αγcbνων

Σαg εvημερrbνoυμε 6τι oε περιπτiooειg πoυ αθλoθετoιiνται 6πλα ωg 6παθλα αγιbνων
oε διoργανιbοειg oτo εoωτερικ6 πρ6πει να ηρoriνται oι κ&τωθι 6ρoι :
1

.

2.
3.
4.
5.
6.

1.

H πρoκηρυξη τoυ αγioνα πρ6πει να εκδiδεται, να απooτθλλεται oτα οωματεiα
και να κoινoπoιεiται oτη ΣK.o.E. τoυλdμoτoν 30 ημ6ρε9 νωρiτερα απ6 τoν
αγioνα.
To αΘλoΘετoriμενo 6πλo θα πρ6πει να περιγριiφεται αναλυπκ0 και να πληρoi
τιq πρoδιαγραφ66 τoυ αγωνiοματoζ για τo oπoio αθλoΘετεiται.
o αγιilναq Θα πρ6πει να κoινoπoιεiται απ6 τo διoργανωτη οε 6λα ανεξαρτητωg
τα oωματεiα και oτιq oμdδεg ηg δ6ναμηq τηq ΣΚ.o.E. oε ακτiνα 150

βιoμθτρων

.

Στoν αγiυνα δriναται να oυμμετ61ει 6πoιoq αθλητ{g επιΘυμεi και 61ει εv ιο1υ
ΔΕ'.ΣK.
o διoργανωηg πρ6πει να δ61εται δηλιiloειq oυμμετo1ηq 6ω9 και ην
παραμoνη των αγiυνων.
To oωματεio υπo1ρεo0ται να πραγματoπoιηοει τoν αγωνα εφ6ooν υπdρ1oυν
δηλιboειq oυμμετo1η6 6oτω και τριιilν αθλητri:ν.
Tτγ6ι ματαiωoη αγiυνα θα εγκρiνεται απ6 τη ΣK.o.E. μ6νo oε ειδικ6q
περιπτιiroειq, 6πωq π.γ. doμμεq καιρικ69 ουνΘηκεq απoτρεπτικ6q για τη
διεξαγωγη τoυ.

κoινoπoιεi ην πρoκηρυξη oε
6oα οωματεiα-oμdδεg τηg δ6ναμηg τηq, κρiνει oκ6πιμo.
,oλα
τα παραπ6νω ιoβoυν για ην αθλoθ6τηoη 6πλων τα oπoiα
εμπ[πτoυν οτην KYΑ και αφoροriv ραβδωτιi zcυρoβ6λα.

Σημεiωoη . H ΣK.o.E., κατ6 την κρioη ηg,
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