
 

 

 
ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΠΡΟΠΟΝΘΣΘΡΙΟ ΙΛΙΟΤ 

“Γ. ΜΑΜΟΤΡΗ» 

2ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΚΛΕΙΣΟ ΓΘΠΕΔΟ ΙΛΙΟΤ 
Μαπετάν Βζρα & 3ησ Ορεινήσ, Κλιον, 13122, ΑΣΣΙΜΗ 

 

10 ΞΑΛΟΤ 2015 
                       Αναγνωριςμζνο από                                                                        Τπό την αιγίδα του 

                                                               
 

Α & Β & Γ ΜΑΣΗΓΟΡΙΑ 

 

LowKicks :Ανδρϊν – Γυναικϊν & Νζων Ανδρϊν, Νζων Γυναικϊν & Εφιβων– Νεανίδων 
               & Αγϊνεσ αρχαρίων & Σετράδεσ 

 
          Μ1:  Ανδρϊν – Γυναικϊν & Νζων Ανδρϊν, Νζων Γυναικϊν & 
                  Εφιβων –Νεανίδων& Αγϊνεσ αρχαρίων & Σετράδεσ 

 
                     FullContact: Ανδρϊν – Γυναικϊν & Νζων Ανδρϊν, Νζων Γυναικϊν & Εφιβων –Νεανίδων 
                                          & Αγϊνεσ αρχαρίων & Σετράδεσ 
 
                     LightContact: Ανδρϊν -Γυναικϊν & Εφιβων -Νεανίδων&Παίδων -Κοραςίδων 
                                            &Πανπαίδων– Πανκοραςίδων& Αγϊνεσ αρχαρίων & Σετράδεσ 
 
                     KickLight: Ανδρϊν - Γυναικϊν & Εφιβων - Νεανίδων&Παίδων - Κοραςίδων 
                                     & Πανπαίδων – Πανκοραςίδων& Αγϊνεσ αρχαρίων & Σετράδεσ 
 
                     PointFighting: Ανδρϊν - Γυναικϊν & Εφιβων - Νεανίδων&Παίδων - Κοραςίδων 
                                            &Πανπαίδων – Πανκοραςίδων& Αγϊνεσ αρχαρίων & Σετράδεσ 
 
 
 
 

 

  



 

 

ΓΕΟΙΜΕ ΔΙΕΤΜΡΙΟΙΕΙ 
 

 

1) Σο κλειςτό γιπεδο «Γ. Κακοφρθσ» βρίςκεται επί τθσ οδοφ Καπετάν Βζρα & 3θσ Ορεινισ Σαξιαρχίασ 

ςτο Κλιον. Θ πρόςβαςθ είναι εφικτι: 

 α) είτε βγαίνουμε  ςτθν ζξοδο 6 «ΦΤΛΘ» τθσ Αττικισ Οδοφ, με κατεφκυνςθ προσ Κλιον & Αγίουσ 

Αναργφρουσ, διαςχίηουμε τθ Λεωφόρο Φυλισ. Φκάνουμε ςτο 9ο κατά ςειρά φανάρι  ςτο φψοσ των 

ςχολείων & ςυναντάμε ταμπζλα για «ΚΛΕΙΣΟ Γ.ΚΑΚΟΤΡΘ»  δεξιά. τρίβουμε δεξιά και ςυναντάμε τα 

γιπεδα 5Χ5 και το ςτάδιο «Γ. Κακοφρθσ» ςτο αριςτερό μασ χζρι, ςτα 200μ 

β) είτε διαςχίηοντασ τθ Λεωφόρο Θθβϊν από Πειραιά με κατεφκυνςθ προσ Κλιον, φκάνουμε ςτο φψοσ 

του «Λακιϊτθ» (ςτο αριςτερό μασ χζρι) και ςυνεχίηουμε να διαςχίηουμε τθ νζα προζκταςθ τθσ 

Λεωφόρου Θθβϊν προσ Κλιον (αφινοντασ τα “Goody’s” ςτο δεξί μασ χζρι) ζπειτα περνάμε κάκετα τθ 

Λεωφόρο Αγίου Νικολάου. Μετά από 500 περίπου μζτρα ςυναντάμε ςτο δεξί μασ χζρι γιπεδα 5Χ5 και 

εκεί ακριβϊσ βρίςκεται το «Γ. Κακοφρθσ» 

 

2) Οι νζεσ κατθγορίεσ θλικιϊν και κιλϊν που ιςχφουν από τον Αφγουςτο του 2012 αναφζρονται 

παρακάτω, κακϊσ επίςθσ ζχουν αναρτθκεί και ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ ομοςπονδίασ (ΠΟΚ)  

και είναι εναρμονιςμζνεσ με τθν παγκόςμια ομοςπονδία W.A.K.O. 

3) Ο διαχωριςμόσ των επιπζδων των ακλθτϊν γίνεται ωσ εξισ: 

Α: 7 αγϊνεσ και άνω 

Β: 3-6 αγϊνεσ 

Γ: 0-2 αγϊνεσ 

 

4) τα αγωνίςματα του tatami (PointFighting, LightContact&KickLight) oι ακλθτζσ που ζχουν δθλωκεί 

για ζναν αγϊνα μόνο, κα κάνουν ζναν αγϊνα των 1:30 λεπτϊν δίχωσ ανακιρυξθ νικθτι (και οι 

ςυμμετζχοντεσ κα πάρουν και οι δφο μετάλλιο) 

 

5) Για όςουσ ακλθτζσ δθλωκοφν να αγωνιςτοφν ςε τετράδεσ, κα γίνει ςχθματιςμόσ τετράδων και 

αγϊνεσ 1:30 λεπτϊν (και οι 4 ςυμμετζχοντεσ κα πάρουν μετάλλια –Χρυςό, Αργυρό & 2 Χάλκινα). 

τθν περίπτωςθ αυτι ςτα δυο ηευγάρια που προκφπτουν ανακθρφςςονται νικθτζσ οι οποίοι κα 

παίξουν μεταξφ τουσ τελικό για το ποιοσ κα πάρει το Χρυςό και ποιοσ το Αργυρό μετάλλιο. Οι δυο 

θττθμζνοι του πρϊτου αγϊνα μζνουν ςτθν 3θ κζςθ και παίρνουν και οι δυο Χάλκινο μετάλλιο. 

 

6) τα αγωνίςματα του tatami (Point Fighting, Light Contact & Kick Light) οι ακλθτζσ επιπζδου Γ 

πρζπει να επιλζξουν υποχρεωτικά είτε ζναν αγϊνα μόνο είτε να αγωνιςτοφν ςε τετράδα. 

Ενϊ οι ακλθτζσ Α & Β επιπζδου κα ζχουν επιλογι για 1 αγϊνα, 4άδεσ ι κατθγορίεσ κιλϊν.! 

 

7) τα αγωνίςματα του Ring (Full Contact, Low Kicks & K1) όλοι οι ακλθτζσ πρζπει να επιλζξουν 

υποχρεωτικά είτε ζναν αγϊνα μόνο είτε να αγωνιςτοφν ςε τετράδα. 

 

  



 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΤΞΠΝΗΡΩΗ ΔΗΝΩΗ ΤΞΞΕΣΟΧΩΟ 

 
 

1) τα αγωνίςματα του tatami (Point Fighting,  Light Contact  & Kick Light) οι ακλθτζσ των 

θλικιακϊν κατθγοριϊν 5-7 (γεννηθζντεσ και γεννηθείςεσ 2010, 2009, 2008) και 8-10 ετών 

(γεννηθζντεσ και γεννηθείςεσ 2007, 2006, 2005) επιλζγουν υποχρεωτικά ανάμεςα ςε ζναν 

αγϊνα ι ςε τετράδα ςθμειϊνοντασ Χ ςτθν αντίςτοιχθ ςτιλθ. 

  

2) τα αγωνίςματα του tatami (Point Fighting,  Light Contact & Kick Light) όλεσ οι υπόλοιπεσ 

θλικιακζσ κατθγορίεσ μποροφν να επιλζξουν αν κα κάνουν ζναν αγϊνα, αν κα αγωνιςτοφν ςε 

τετράδα ι ςε κατθγορία, ςθμειϊνοντασ Χ ςτθν αντίςτοιχθ ςτιλθ. 

Παράδειγμα:  

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

ΗΜ.-ΥΡΟΝ. 

ΓΔΝΝΗΗ 
ΦΤΛΟ ΑΡ.ΓΔΛΣΙΟΤ ΚΙΛΑ ΤΦΟ ΔΠΙΠΔΓΟ 

1 

ΑΓΧΝΑ 
ΣΔΣΡΑΓΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

1 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ 
ΓΔΧΡΓΙΟ 

2/4/2003 Α 13242 48 1.45 Β   Υ 

 

3) τα αγωνίςματα του ring (Full Contact, Low Kicks & K1) όλοι οι ακλθτζσ  πρζπει να επιλζξουν 

υποχρεωτικά είτε ζναν αγϊνα μόνο είτε να αγωνιςτοφν ςε τετράδα ςθμειϊνοντασ Χ ςτθν 

αντίςτοιχθ ςτιλθ. 

 

4) τα αγωνίςματα του tatami (Point Fighting, Light Contact & Kick Light) οι ακλθτζσ επιπζδου Γ 

πρζπει να επιλζξουν υποχρεωτικά είτε ζναν αγϊνα μόνο, είτε να αγωνιςτοφν ςε τετράδα 

ςθμειϊνοντασ Χ ςτθν αντίςτοιχθ ςτιλθ. 

 

5) Για όλουσ τουσ ακλθτζσ πρζπει να ςυμπλθρωκεί υποχρεωτικά το επίπεδο (Α, Β ι Γ) 

 

6) τθ ςτιλθ «ΚΙΛΑ» ςυμπλθρϊςτε το ακριβζσ βάροσ του ακλθτι. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TATAMI SPORTS 
(POINT FIGHTING, KICK LIGHT & LIGHT CONTACT) 

 
 

α) τισ θλικιακζσ κατθγορίεσ: 

     5-7 ετών 

(γεννθκζντεσ και γεννθκείςεσ 2010, 2009, 2008) 

    και 8-10 ετών  

(γεννθκζντεσ και γεννθκείςεσ 2007, 2006, 2005)  

     κα υπάρχουν οι εξισ επιλογζσ: 1 αγϊνασ μόνο ι τετράδα 

 

 

β)  ΑΟΔΡΩΟ (19-40 ετών) – ΓΤΟΑΙΜΩΟ (19-36 ετών) 

     Γεννθκζντεσ 1996 +  πριν (1995, 1994, 1993, 1992,1991, κλπ) 

     Γεννθκείςεσ 1996 + πριν (1995, 1994, 1993, 1992,1991, κλπ) 

 

           

 

 

γ) ΕΦΗΒΩΟ - ΟΕΑΟΙΔΩΟ (16-17-18 Ετών)  

    (Γεννθκζντεσ: 1997,1998,1999) 

    (Γεννθκείςεσ: 1997,1998,1999) 

 

         

 

  



 

 

 

δ)  ΠΑΙΔΩΟ – ΜΟΡΑΙΔΩΟ (13-14-15 Ετών) 

      (Γεννθκζντεσ: 2000,2001,2002) 

      (Γεννθκείςεσ: 2000,2001,2002) 

 

 
 

 

ε) ΠΑΞΠΑΙΔΩΟ – ΠΑΓΜΟΡΑΙΔΩΟ (10-11-12 Ετών) 

    (Γεννθκζντεσ: 2003-2004-2005)  

    (Γεννθκείςεσ: 2003-2004-2005) 

 

 
 

 

 

 

 

 

. 

  



 

 

RING SPORTS 

(FULL CONTACT, LOW KICK & K1 RULES) 

α) ΑΝ∆ΡΩΝ (19-45 ετϊν)                                                           OLDER JUNIORS MALE(ΝΕΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ 17-18 ετϊν) 

Γεννθκζντεσ 1996 +  πριν (1995, 1994, 1993, 1992,1991, κλπ)                      ( Γεννθκζντεσ 1997, 1998,) 

           

β) ΓΤΝΑΙΚΩΝ (19-45 ετϊν)                                                 OLDER JUNIORS FEMALE (ΝΕΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ 17-18 ετϊν)  

Γεννθκείςεσ 1996 +  πριν (1995, 1994, 1993, 1992,1991, κλπ)                         ( Γεννθκείςεσ 1997, 1998) 

                 
 

γ) YOUNGER JUNIORS MALE (ΕΦΘΒΩΝ 15-16 ετϊν) 

    (Γεννθκζντεσ 2000,1999) 

              

δ) YOUNGER JUNIORS FEMALE (ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ 15-16 Ετϊν) 

     (Γεννθκείςεσ 2000,1999) 

            



 

 

ΔΙΑΡΜΕΙΑ ΑΓΩΟΩΟ 
 
α) Διάρκεια αγϊνων για RING,  
• Προκριµατικοί αγϊνεσ:2 γφροι επί 1,30 λεπτά  

• Σελικοί αγϊνεσ:3 γφροι επί 1,30 λεπτά  
 
 
β) Διάρκεια αγϊνων για TATAMI,  
• Ανδρϊν -Γυναικϊν & Εφιβων –Νεανίδων Προκριµατικοί αγϊνεσ: 1 γφροσ επί 2 λεπτά & Σελικοί αγϊνεσ:2    
γφροι επί 2 λεπτά  

• Παίδων -Κοραςίδων & Παμπαίδων – Παγκοραςίδων Προκριµατικοί αγϊνεσ:1 γφροσ επί 1:30 λεπτά & 
Σελικοί αγϊνεσ: 2 γφροι επί 1:30 λεπτά  
• Ακλθτζσ θλικιϊν 5-7 & 8-10 1 γφροσ επί 1,30 λεπτά. 

 

 

 

 

ΓΕΟΙΜΟΙ ΜΑΟΟΟΕ ΣΟΤ ΠΡΩΣΑΘΝΗΞΑΣΟ 

• τθν Α κατθγορία αγωνίηονται όλοι οι ακλθτζσ που ζχουν πάνω από επτά (7) αγϊνεσ και άνω. τθν Β 
κατθγορία  οι ακλθτζσ που ζχουν από 3 ζωσ 6 αγϊνεσ και ςτθν Γ κατθγορία από 0 ζωσ 2 αγϊνεσ. Οι ακλθτζσ  
µποροφν να αγωνιςτοφν ςτθν από τθν μικρότερθ κατθγορία ςτθν μεγαλφτερθ όχι όµωσ το αντίκετο. Σο επίπεδο των 
ακλθτϊν κα ελεγχκεί από το ακλθτικό τουσ δελτίο.  

• Θ θλικία ενόσ ακλθτι κακορίηεται µόνο από το ζτοσ γζννθςθσ του.  

• ε περίπτωςθ που δεν υπάρχει αντίπαλοσ ςε κάποια κατθγορία κιλϊν ο ακλθτισ κα ανεβαίνει αυτόµατα 
ςτθν επόµενθ κατθγορία και κα περνάει ςτον επόµενο γφρο άνευ αγϊνα, όπου αυτό είναι εφικτό (δθλαδι όταν 
περιςςεφει ακλθτισ).  

• Δεν κα επιτραπεί ςε κανζναν ακλθτι να αγωνιςτεί χωρίσ να ζχει τα απαιτοφµενα, ανάλογα µε το 
αγωνιςτικό ςτυλ, προςτατευτικά (αγωνιςτικι κάςκα, κϊρακα ςτικουσ, γάντια 10oz, µπαντάη, παποφτςια, 
επικαλαµίδεσ, επικαλαµίδεσ µε κουντουπιζ, ςπαςουάρ, µαςζλα, πετςζτα, κτλ....) και χωρίσ να φοράει τθν 
απαιτοφµενθ ακλθτικι ςτολι. Επίςθσ όλοι οι ακλθτζσ που κα διακρικοφν, για να τουσ απονεµθκοφν τα µετάλλια 
τουσ, κα πρζπει να ανζβουν ςτο βάκρο µόνο µε τθν ακλθτικι τουσ αµφίεςθ.  

• Οι ενςτάςεισ κα πρζπει να γίνονται εντόσ πζντε λεπτϊν από τθν ολοκλιρωςθ του ςυγκεκριµζνου αγϊνα, 
γίνονται µόνο από τον αρχθγό -εκπρόςωπο τθσ κάκε αποςτολισ και κοςτίηουν 100,00€. Οι ενςτάςεισ ζχουν να 
κάνουν µόνο µε τθν µθ τιρθςθ κανονιςµϊν και όχι µε το αποτζλεςµα των κριτϊν και του αγϊνα. ε περίπτωςθ που 
γίνει µία ζνςταςθ αποδεκτι, το χρθµατικό αυτό ποςό επιςτρζφεται ςτον ςφλλογο.  

• Οι αποφάςεισ του ιατροφ των αγϊνων είναι οριςτικζσ και δεν υπάρχει κανζνα δικαίωµα ζνςταςθσ.  

• Ακλθτισ που κα κακυςτεριςει πάνω από δφο λεπτά να εµφανιςτεί ςτθν γωνία του ζτοιµοσ για να 
αγωνιςτεί κα αποκλείεται (εκτόσ εάν αγωνίηεται ταυτόχρονα και ςε άλλον αγϊνα), όπωσ επίςθσ και ο ακλθτισ που 
µετά από τρία λεπτά αφότου τραυµατιςτεί δεν είναι ικανόσ να ςυνεχίςει τον αγϊνα του.  

• Ακλθτισ δεν µπορεί να αγωνιςτεί εάν ςτθν γωνία του δεν κάκεται ο δθλωµζνοσ προπονθτισ ι βοθκόσ 
προπονθτι του ςυλλόγου. Προπονθτισ που κα κακυςτεριςει πάνω από δφο λεπτά να εµφανιςτεί ςτθν γωνία του 
Ακλθτι, κα αποκλείεται ο ακλθτισ. Οι προπονθτζσ κατά τθν διάρκεια του αγϊνα κα πρζπει να κάκονται ςτθν 
καρζκλα τουσ, να ςυµπεριφζρονταικόςµια και να φοροφν ακλθτικι αµφίεςθ. Σα παραπτϊµατα των προπονθτϊν κα 
βαρφνουν τον εκάςτοτε ακλθτι που µανατηάρουν.  

• Ο προπονθτισ δεν ζχει κανζνα δικαίωµα να αµφιςβθτιςει τθν οποιαδιποτε απόφαςθ του γιατροφ των 
αγϊνων.  

• Οι ακλθτζσ δεν ζχουν κανζνα δικαίωµα να αµφιςβθτιςουν τισ αποφάςεισ των προπονθτϊν τουσ.  



 

 

• Απαγορεφονται οι ςυνοµιλίεσ προπονθτϊν και ακλθτϊν, µε τουσ διαιτθτζσ και κριτζσ των αγϊνων.  

• Επιτρεπεται  η ςυµµετοχή αθλητή ταυτόχρονα και ςε κατηγορία Tatami και ςε κατηγορία Ring. 
τον αγωνιςτικό χϊρο κα βρίςκεται θ κεντρικι γραµµατεία του πρωτακλιµατοσ όπου κα µπορεί ο κάκε 
προπονθτισ ι εκπρόςωποσ ςωµατείου να ενθµερϊνεται και να ηθτιςει βοικεια για ότι χρειαςτεί. Θ 
επικοινωνία για όλα τα κζµατα ςε καµία περίπτωςθ δεν µπορεί να γίνεται µε ακλθτι. Ο ακλθτισ για το 
οτιδιποτε κα πρζπει να ςυνοδεφεται από τον προπονθτι του ι τον εκπρόςωπο του ςωµατείου ςτο οποίο 
ανικει, µαηί µε το ακλθτικό δελτίο τουσ.  

 

 

ΟΡΟΙ ΤΞΞΕΣΟΧΗ 

 

• Όλοι οι ακλθτζσ και ακλιτριεσ όλων των επιπζδων αγωνίηονται με αποκλειςτικι ευκφνθ του ςυλλόγου 
τουσ. 
• Σο παράβολο ηφγιςθσ για τουσ ακλθτζσ κα είναι 25 ευρϊ.Για κάκε ακλθτθ ο οποίοσ κα αγωνιςτεί και ςε 
δεφτερο αγωνιςτικό ςτυλ θ επιβάρυνςθ κα είναι 10 ευρϊ και για τρίτο ςτυλ αλλα 10 ευρϊ επιπλεον ( 1 ςτυλ 25 
ευρϊ ,2 ςτυλ 35 ευρϊ, 3 ςτυλ 45 ευρϊ) . Θ είςοδοσ για τουσ κεατζσ κα κοςτιηει 5 ευρϊ.  
• Κάκε φλλογοσ οφείλει να ςτείλει µε fax ςτο: 210- 5913585 ή e-mail: hellasopen@yahoo.com 
(τηλζφωνο επικοινωνίασ: 6986305603 Ξανοσ Ζαχαριουδακησ – 6947706279 Οικήτασ Ξιχαλακόπουλοσ) τθν 
διλωςθ ςυµµετοχισ του µε το ονοµατεπϊνυµο και αρικµό κινθτοφ τθλεφϊνου του υπεφκυνου (αρχθγοφ) τθσ 
αποςτολισ του ζωσ και τθ Σεταρτθ 06/05/2015, για τθν καλφτερθ δυνατι διοργάνωςθ των αγϊνων. Εκπρόκεςµεσ 
δθλϊςεισ ςυµµετοχισ ι ελλιπϊσ ςυµπλθρωµζνεσ, δεν κα γίνουν δεκτζσ.  
• Θ ηφγιςθ των ακλθτϊν κα γίνει ανά ςφλλογο (µε παρουςία του εκπροςϊπου ι του προπονθτι) και όχι 
µεµονωµζνα όποτε κζλει ο κάκε ακλθτισ.  

• τισ δθλϊςεισ ςυµµετοχισ είναι υποχρεωτικι θ αναγραφι του προπονθτι (και των βοθκϊν προπονθτϊν 
όπου υπάρχουν). τον αγωνιςτικό χϊρο κα επιτρζπεται θ είςοδοσ µόνο του δθλωµζνου προπονθτι και ενόσ 
βοθκοφ του (ςφνολο δφο άτοµα και µε τον ακλθτι που αγωνίηεται τρία). Δεν επιτρζπεται ακλθτισ να εκτελεί χρζθ 
προπονθτι ι βοθκοφ προπονθτι και αντίςτοιχα δεν επιτρζπεται προπονθτισ ι βοθκόσ προπονθτι να αγωνιςτεί 
ςτο πρωτάκλθµα.  

• Οι ακλθτζσ για να αγωνιςτοφν πρζπει να είναι κάτοχοι ζγκυρου δελτίου τθσ Π.Ο.Κ. -W.A.K.O. και να ζχουν 
κατακζςει ςτον ςφλλογό τουσ πιςτοποιθτικό υγείασ, όπωσ ορίηει ο ακλθτικόσ νόµοσ.  
• Κάκε φλλογοσ µπορεί να δθλϊςει όςουσ ακλθτζσ επικυµεί ςε όλα τα ςτυλ και ςε κάκε κατθγορία κιλϊν.  
• ε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν αρκετοί ακλθτζσ ςε μια κατθγορία υπάρχει θ πικανότθτα ςφμπτθξθσ 
επιπζδων 
• Περίπτωςθ που ζνασ ακλθτισ είναι μόνοσ του ςε μια κατθγορία κιλϊν ανεβαίνει αυτόματα ςτθν επόμενθ 
κατθγορία και παίηει με τον ελαφρφτερο τθσ κατθγορίασ αυτισ. 
• τον αγωνιςτικό χϊρο επιτρζπεται θ είςοδοσ μόνο ςτουσ ακλθτζσ, δθλωμζνουσ προπονθτζσ και 
δθλωμζνουσ βοθκοφσ. Μανζνασ γονζασ ή ςυνοδόσ δε θα επιτρζπεται ςτον αγωνιςτικό χώρο και ςτο 
προθερμαντήριο.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

Παραςκευή 08/05/2015  

16.00-21.00: Ηφγιςθ Ακλθτϊν ΕΝΣΟ Ακθνϊν ςτον Α. ¨ ΟΙ ΝΙΚΘΣΕ ¨ Ικάκθσ 5 Χαϊδάρι   

 

Μυριακή 10/05/2015 

08.00-09.00: Ηφγιςθ Ακλθτϊν ΕΠΑΡΧΙΑ ςτο ςτάδιο. 

08.00-09.00: υγκζντρωςθ Προπονθτϊν και διαιτθτϊν 

09.30: Ζναρξθ Πρωτακλιματοσ 

 
 
Πληροφορίεσ ςχετικά :  Ο. ΞΙΧΑΝΑΜΟΠΟΤΝΟ 6947706279 - 210 5019399 
Ξ. ΖΑΧΑΡΙΟΤΔΑΜΗ    6986305603 - 211 4093858 
Fax : 210 5913585 
email :hellasopen@yahoo.com 
 
 
 
Recognized by: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




