
 

 Έως 30/5/2019 θα ανακοινωθούν: η Αγωνόδικος Επιτροπή. 

 

 Έως 9/6/2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59:59: Δεχόμαστε 

Συμμετοχές (Μετά κλείνουν οι Συμμετοχές). 

 

 Την 10/6/2019 θα αναρτηθούν οι Συμμετοχές (Δεν θα γίνουν 

δεκτές άλλες συμμετοχές). 

 

 Την 10/6/2019 θα αναρτηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των 

αγώνων. 

 

 Την 12/6/2019 ημέρα Τετάρτη θα αναρτηθούν οι START 

LISTS (θα εμφανίζονται ο αριθμός, ο διάδρομος ή η σειρά 

εκτέλεσης του αγωνίσματος. 

 

 Την 14/6/2019 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 16:00, σε  αίθουσα 

που θα ανακοινωθεί στην προκήρυξη, θα δοθούν οι αριθμοί στους 

Συλλόγους,και θα πραγματοποιηθεί Τεχνική Σύσκεψη 

 

 

 Την 14/6/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30,σε αίθουσα της 

Περιφέρειας ή Δημοτικής Αρχής, θα διεξαχθεί η Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση της Ομοσπονδίας.  

 

 Την 15/6/2019 ημέρα Παρασκευή, Έναρξη των Αγώνων- 07:00 

προσέλευση κριτών. 

 

 

 

 Η προθέρμανση θα γίνεται στον βοηθητικό Χώρο που βρίσκεται 

πίσω από το κεντρικό. 

 

 Οι αθλητές θα παρουσιάζονται 30’ λεπτά πριν την έναρξη του 

Αγωνίσματός στην Αίθουσα Κλίσης για να δηλώνουν την 

παρουσία τους. 

 



 Η είσοδος και η έξοδος στο Στάδιο (για την διεξαγωγή του 

αγωνίσματος, με την συνοδεία του εφόρου) θα γίνεται από την 

θύρα του πέταλου. 

 

 30΄ λεπτά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ολόκληρου 

του αγωνίσματος, οι 3 νικητές της κάθε Κατηγορίας θα πρέπει να 

παρευρίσκονται σε ειδικό χώρο (που θα ανακοινωθεί στην Τεχνική 

Σύσκεψη) και με την επίδειξη του αριθμού τους, θα 

παραλαμβάνουν το Μετάλλιο και το Δίπλωμα Απονομής. 

 

  Τα αποτελέσματα των Αγωνισμάτων (μετά την καταχώρηση των 

αποτελεσμάτων και ανακοίνωσή τους από τον εκφωνητή) θα 

αναρτώνται σε σημείο που θα ανακοινωθεί στην Τεχνική Σύσκεψη. 

 

 Τα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση (όλων των Κατηγοριών) 

του αγωνίσματος θα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο στην διεύθυνση: 

http://veterkard.wixsite.com/karditsa2019 

 

 Επίσης το βράδυ της 16/6/2019 ημέρα Κυριακή εκτός των 

αποτελεσμάτων των πρωϊνών αγωνισμάτων θα δημοσιευθεί και το 

σύνολο των μεταλλίων ανά Σύλλογο. 

 

 Το πρωί της 15/6/2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 7:15 θα 

λειτουργούν 3 Αίθουσες κλίσης.(ΔΡΟΜΟΙ-ΑΛΜΑΤΑ-ΡΙΨΕΙΣ) 

 

 8:00 θα ξεκινήσουν τα πρωϊνά αγωνίσματα του Σαββάτου και 

Κυριακής 

 

 Θα ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία και για τα πρωϊνά 

αγωνίσματα. 

 

 ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στις ΠΟΛΗ σας………. Ραντεβού το 

2020… με ΥΓΕΙΑ!!! 


