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 1. ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΗ ΑΡΥΗ 

Ο Ναπηαζιεηηθόο Όκηινο Δηξήλεο - Φηιίαο πξνθεξύζζεη ηνλ αγώλα 

ηζηηνπινΐαο αλνηθηήο ζαιάζζεο γηα ζθάθε θαηακεηξεκέλα θαηά ORC 

International, ORC Club, IRC, PLATU 25 θαη J24, κε ηελ νλνκαζία «ΔΙΡΗΝΗ 

ΦΙΛΙΑ 2010» από ην άββαην 02 Οθησβξίνπ 2010 κέρξη θαη ηελ Κπξηαθή 03 

Οθησβξίνπ 2010. 

2. ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ 

 Ο αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ αξσληθνύ θόιπνπ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

Η δηεύζπλζε ηεο Γξακκαηείαο θαη ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ είλαη ε εμήο: 

Ν.Ο.Δ.Φ., Αθηή Γειαβέξε 2  185 33  ΠΔΙΡΑΙΑ 

Σειέθσλν 210 4222782 

Fax       210 4222783 

E-mail      noef@otenet.gr 

web site    www.noef.gr 

   

Η γξακκαηεία ηνπ Ν.Ο.Δ.Φ. ιεηηνπξγεί: 

            Σξίηε – Παξαζθεπή  10:00 – 17:00 

 Γεπηέξα            18.00 - 21.00 

Σελ Πέκπηε  30 επηεκβξίνπ 2010 ε Γξακκαηεία  ζα ιεηηνπξγεί έσο ηηο 20:00. 
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3. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

 

Ο αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ Καλνληζκνύο, όπσο 

απηνί ηζρύνπλ ηηο Hκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα: 

 Οη Γηεζλείο Καλνληζκνί Ιζηηνδξνκηώλ ηεο I.S.A.F. 2009-2012.(RRS) 
 Ο Γηεζλήο Καλνληζκόο Kαηακέηξεζεο  IMS Rule ηνπ 2010 
 Ο Γηεζλήο Καλνληζκόο Kαηακέηξεζεο ORC Rating Systems Rule 2010 (ORC 

International & ORC Club). 
 Δηδηθόο Καλνληζκόο Αζθαιείαο γηα αγώλεο ηζηηνπινΐαο αλνηθηήο ζαιάζζεο 

(I.S.A.F. Offshore Special Regulations 2008-2009). 
 Ο Καλνληζκόο Αγώλσλ ηεο Δπηηξνπήο Αλνηθηήο Θαιάζζεο ηεο Δ.Ι.Ο. ηνπ 

2010. 
 Ο Γηεζλήο Καλνληζκόο Απνθπγήο πγθξνύζεσλ ζηε ζάιαζζα (1972), από 

ηελ δύζε έσο ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ  όπσο ηξνπνπνηήζεθε ηνλ Ννέκβξην 
ηνπ 1981 αληηθαζηζηά ην κέξνο 2 ησλ RRS. 

 Ο Γηεζλήο Καλνληζκόο IRC κέξε  1, 2 θαη 3.  
 Ο αγώλαο θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 4 ηνπ παξαπάλσ θαλνληζκνύ 

αζθαιείαο I.S.A.F. Όια ηα ζθάθε ζα πξέπεη λα έρνπλ VHF κε θαλάιηα 
επηθνηλσλίαο ηα 16 & 72. 

 Η παξνύζα πξνθήξπμε ηνπ αγώλα, νη νδεγίεο πινπ θαη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο 
απηώλ. 

 

4. ΓΙΑΦΗΜΙΗ 

 

4.1 Δθαξκόδεηαη ν Καλνληζκόο 20 ηεο ISAF ( ISAF Advertising Code ) θαη σο 
εθ ηνύηνπ ηα ζθάθε πνπ επηζπκνύλ λα θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηνπ αγώλα, πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
αλσηέξνπ Καλνληζκνύ θαη επί πιένλ κε όζα νξίδεη ζρεηηθά ε Δζληθή ηνπο 
Αξρή. 
4.2 θάθε πνπ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε πξέπεη λα έρνπλ ζρεηηθή έγγξαθε 
άδεηα από ηελ Δζληθή ηνπο Αξρή θαη λα θαηαζέζνπλ αληίγξαθν ηεο αδείαο 
καδί κε ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο. 
4.3 Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ ηεο ISAF ζα ηζρύζεη από ηελ 
αλαηνιή ηνπ ειίνπ ηελ Παξαζθεπή 1 Οθησβξίνπ 2010 κέρξη ηελ δύζε ηνπ 
ειίνπ ηε Γεπηέξα 4 Οθησβξίνπ 2010. 
 

5. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

5.1 ηνλ Αγώλα γίλνληαη δεθηά ζθάθε θαηακεηξεκέλα θαηά, ORC Club, ORC 
International, IRC,  PLATU 25 θαη J24 εθόζνλ έρνπλ έγθπξν πηζηνπνηεηηθό 
θαηακεηξήζεσο 2010. 
5.2 Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε € 25 αλά θαηεγνξία θαηακέηξεζεο, 
γηα όια ηα ζθάθε. 
5.3 Γελ επηηξέπεηαη ζπκκεηνρή ζε πεξηζζόηεξεο από κία θαηεγνξίεο 
θαηακέηξεζεο. 
 

6. ΓΗΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

6.1 Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηελ γξακκαηεία ηνπ 
Ν.Ο.Δ.Φ.  ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Πέκπηε 30/09/2010 θαη ώξα 20:00. 



6.2 Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα γξάθνληαη ζην εηδηθό έληππν πνπ        

δηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ Ν.Ο.Δ.Φ. 

6.3 Κάζε δήισζε ζπκκεηνρήο ζα ζπλνδεύεηαη από έγγξαθν έγθπξνπ 
πηζηνπνηεηηθνύ θαηακέηξεζεο κε πξσηόηππε ζθξαγίδα Δζληθήο αξρήο 
ππνγεγξακκέλν απν ηνλ ηδηνθηήηε, όπσο απαηηνύλ ε  Δζληθή Αξρή θαη νη 
θαλνληζκνί ηεο θιάζεο, αληίγξαθν αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ θαη ην αληίηηκν 
ηνπ δηθαηώκαηνο ζπκκεηνρήο.   
6.4 Γελ ζα γίλεη δεθηή ζπκκεηνρή ζθάθνπο ζηνλ αγώλα αλ δελ είλαη ζύκθσλε 
κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ησλ πξναλαθεξόκελσλ άξζξσλ. 
6.5 Δίλαη ζηελ θξίζε ηεο Οξγαλσηηθήο Αξρήο λα δερζεί αηηήζεηο ζπκκεηνρήο 
κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξνληθνύ νξίνπ ππνβνιήο όρη πάλησο κεηά ηε ζπλάληεζε 
ησλ Κπβεξλεηώλ. 

 

7. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΝΧΝ ΚΑΙ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ 

ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ ΩΡΑ ΓΗΑΓΡΟΚΔ – ΔΘΓΖΙΩΔΗ 

Πέμπηη 30.09.2010 20:00 Ιήξη οπίος ςποβολήρ δήλωζηρ 

ζςμμεηοσήρ 

Παπαζκεςή 01.10.2010 20:00 ςγκένηπωζη Θςβεπνηηών 

 

άββαηο 02.10.2010 

 

 

 

 

10:30 

 

 

 

 

1η Ηζηιοδπομία 

Δκκίνηζη: Φάληπο 

Γιαδπομή:Φάληπο – Βαθύ Κεθάνων 

Απόζηαζη: 26 ν.μ. 

 

Θςπιακή 03.10.2010 10:30 2η Ηζηιοδπομία 

Δκκίνηζη: Βαθύ Κεθάνων 

Γιαδπομή: Βαθύ Κεθάνων- Φάληπο 

Απόζηαζη: 26 ν.μ. 

Σεηάπηη  06.10.2009 20:00 Απονομή επάθλων ηων αγώνων «ΛΗΘΟΙΑ 

ΥΑΣΕΖΛΗΘΟΙΑΟΤ 2010» και «ΔΗΡΖΛΖ 

ΦΗΙΗΑ 2010»  

 

 

8. ΤΓΥΧΝΔΤΗ ΚΛΑΔΧΝ 

 

Η Δπηηξνπή Αγώλσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπγρσλεύζεη ηηο θιάζεηο 
αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο.  
Η ζπγρώλεπζε ησλ θιάζεσλ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηε ζπγθέληξσζε 
θπβεξλεηώλ. 
 
 

9. ΤΣΗΜΑ ΓΙΟΡΘΧΔΧ ΥΡΟΝΟΤ 

 

9.1 Γηα ηα θαηακεηξεκέλα θαηά ORCi ζθάθε ζα εθαξκνζηεί ην Performance 
Curve Scoring κε Ocean course  ή Constructed Course.  
9.2 Γηα ηα θαηακεηξεκέλα θαηά O.R.C. Club ζθάθε, ζα εθαξκνζηεί ην 
Performance Line Scoring. 



9.3 Γηα ηα θαηακεηξεκέλα θαηά IRC ζθάθε, ζα εθαξκνζηεί ην ζύζηεκα 

ππνινγηζκνύ Time on Time. 

9.4 Σα δεδνκέλα ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ 

πιεύζεσλ, δελ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ιόγν γηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο 

από ηνπο αγσληδόκελνπο. 

 

10. ΤΣΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

Θα ηζρύζεη ην ζύζηεκα Υακειήο Βαζκνινγίαο, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α 

ησλ θαλνληζκώλ ηζηηνδξνκηώλ ηεο I.S.A.F. 2009-2012.  Ο ζπληειεζηήο 

βαξύηεηαο θαη γηα ηηο δύν ηζηηνδξνκίεο είλαη 1.00. Οη ληθεηέο ηνπ αγώλα ζα 

αλαδεηρηνύλ κε άζξνηζε ησλ βαζκώλ ησλ δύν ηζηηνδξνκηώλ. Πηζαλέο 

ηζνβαζκίεο ζα επηιύνληαη κεηά ηελ άζξνηζε ησλ δηνξζσκέλσλ ρξόλσλ από 

ηηο δύν ηζηηνδξνκίεο, ππέξ ηνπ κηθξόηεξνπ αζξνίζκαηνο, ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ζρεηηθνύ άξζξνπ ησλ RRS. 

 

11. ΟΓΗΓΙΔ ΠΛΟΤ 

 

Οη Οδεγίεο Πινπ ζα δνζνύλ ζηνπο εληεηαικέλνπο εθπξνζώπνπο ησλ 
ζπκκεηερόλησλ ζθαθώλ ζηε ζπγθέληξσζε θπβεξλεηώλ. 
 

 

2.  ΔΛΔΓΥΟ  ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΔΧΝ  ΚΑΙ  ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ   

       ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ ΚΑΦΧΝ 

 

 Θα γίλνπλ έιεγρνη θαηακεηξήζεσο θαη επηζεσξήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ 
ζθαθώλ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Αγώλσλ ηεο ΔΑΘ/ΔΙΟ……       

 Η Δπηηξνπή Αγώλσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ειέγρνπ ζθαθώλ απξνεηδνπνίεηα, 
ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη ζε νπνηαδήπνηε ζεκείν ( ζηεξηά ή 
ζάιαζζα ) θαηά ην δηάζηεκα 01.10.2010 έσο θαη 03.10.2009. ηε δηάζεζε ηεο 
Δπηηξνπήο Καηακεηξήζεσο πξέπεη λα ππάξρεη ζε θάζε ζθάθνο αληίγξαθν 
ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ θαηακεηξήζεσο καδί κε ην Measurement Inventory ( όπνπ 
απαηηείηαη ). 

 Όια ηα ζθάθε νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ζηνλ αγώλα κόλν θαηακεηξεκέλα 
παληά.   

 Ο ηδηνθηήηεο ή ν εληεηαικέλνο εθπξόζσπόο απηνύ πξέπεη λα γλσξίδεη όηη 
ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό RRS έρεη ηελ επζύλε λα δηαηεξεί ην ζθάθνο 
ζύκθσλν κε ηνπο θαλνληζκνύο ηεο θάζε θιάζεο. 

 
 

13. ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΗΡΧΜΑΣΟ 

 

13.1 Ο εληεηαικέλνο εθπξόζσπνο θάζε ζπκκεηέρνληνο ζθάθνπο νθείιεη λα 
θαηαζέζεη γξαπηή θαηάζηαζε κε ηα νλόκαηα όισλ ησλ επηβαηλόλησλ, ζε 
εηδηθό έληππν πνπ δηαηίζεηαη από ηε γξακκαηεία καδί κε ηε δήισζε 
ζπκκεηνρήο, ην αξγόηεξν πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπγθέληξσζεο 
θπβεξλεηώλ. 

13.2 Αιιαγέο ζηε ζύλζεζε ησλ πιεξσκάησλ επηηξέπνληαη κόλν εθόζνλ 
ελεκεξσζεί γξαπηά ε Δπηηξνπή Αγώλσλ, ζε εηδηθό έληππν πνπ 



δηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία, ην αξγόηεξν κία (1) ώξα πξηλ ηελ εθθίλεζε 
θάζε ηζηηνδξνκίαο. 

13.3 Γηα ιόγνπο αζθαιείαο θαη επζύλεο ηόζν ηνπ εληεηαικέλνπ  
εθπξνζώπνπ ηνπ ζθάθνπο όζν θαη ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ, ε 
δηαπίζησζε ιαλζαζκέλεο ή ειιηπνύο θαηάζηαζεο πιεξώκαηνο κπνξεί 
λα επηθέξεη ηελ αθύξσζε ηνπ ζθάθνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηηνδξνκία. 

13.4 Σν ζύλνιν ηνπ βάξνπο ηνπ πιεξώκαηνο πνπ επηβαίλεη ζε θάζε ζθάθνο 
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ  ηζηηνδξνκηώλ, δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην 
αλαγξαθόκελν ζην πηζηνπνηεηηθό θαηακέηξεζεο κέγηζην βάξνο  
πιεξώκαηνο. 

13.5 ε θάζε ζθάθνο ηνπιάρηζηνλ δύν κέιε από ην πιήξσκα πξέπεη λα είλαη 
θάηνρνη αζιεηηθήο ηαπηόηεηαο, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο πξέπεη λα είλαη ν 
θπβεξλήηεο ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 2010 ΔΙΟ/ΔΑΘ. 

 

14. ΔΤΘΤΝΗ 

 

Όινη  νη ζπκκεηέρνληεο  ζηνλ Αγώλα «ΔΙΡΗΝΗ ΦΙΛΙΑ 2010» απνδέρνληαη 
όηη δηέπνληαη από ηνπο Γηεζλείο Καλνληζκνύο Ιζηηνδξνκηώλ ηεο I.S.A.F. (RRS 
2009-2012), ηηο Οδεγίεο Πινπ θαη ηελ Πξνθήξπμε ηνπ Αγώλα. 
 
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο απνδέρνληαη λα αλαιάβνπλ εμ νινθιήξνπ 
νπνηαδήπνηε επζύλε γηα ηηο λαπηηθέο ηθαλόηεηεο ηνπ ζθάθνπο ηνπο, ηελ 
εμαξηία, ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ πιεξώκαηνο θαη ηνλ εμνπιηζκό αζθαιείαο. 
 
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο επίζεο απνδέρνληαη λα αλαιάβνπλ εμ νινθιήξνπ 
νπνηαδήπνηε επζύλε γηα δεκηέο, πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνύλ ζε ηξίηα άηνκα ή 
ηα ππάξρνληά ηνπο, ηνπο εαπηνύο ηνπο ή ηα ππάξρνληά ηνπο, ηόζν ζηε ζηεξηά 
όζν θαη ζηε ζάιαζζα σο ζπλέπεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηνξγάλσζε, θαη 
απαιιάζζνπλ από θάζε επζύλε ην δηνξγαλσηή Όκηιν, ηελ Δπηηξνπή 
Αγώλσλ, ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, θαη νπνηνδήπνηε άηνκν εκπιεθόκελν ζηε 
δηνξγάλσζε θάησ από νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα, απνδέρνληαη εμ νινθιήξνπ ηελ 
επζύλε γηα ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ελδπκαζία ησλ πιεξσκάησλ ησλ 
ζθαθώλ, ησλ αληηπξνζώπσλ θαη ησλ θηινμελνύκελσλ ηνπο.  
 
Ο Ν.Ο.Δ.Φ., ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, ε Δπηηξνπή 

Αγώλσλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν άηνκν εκπιεθόκελν ζηε δηνξγάλσζε ηνπ 

αγώλα «ΔΙΡΗΝΗ ΦΙΛΙΑ 2010»,  δελ  θέξεη θακία επζύλε γηα ζσκαηηθή ή 

πιηθή δεκηά, ηξαπκαηηζκό ή ζάλαην ή όηη ήζειε ζπκβεί, πξηλ, θαηά ηε  δηάξθεηα 

ή κεηά ηνλ αγώλα. 

ηε δήισζε ζπκκεηνρήο, ν εληεηαικέλνο εθπξόζσπνο θάζε ζθάθνπο ζα 

απαηηεζεί λα  ππνγξάςεη ζρεηηθή δήισζε όπνπ απνδέρεηαη απηή ηελ 

αλάιεςε επζύλεο θαη ηελ ηαπηόρξνλε απνπνίεζε επζύλεο εθ κέξνπο ηνπ 

δηνξγαλσηή Οκίινπ. 

Η αζθάιεηα ηνπ ζθάθνπο θαη ε δηαρείξηζή ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

αζθάιεηαο πξνο ηξίηνπο, είλαη απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ ηδηνθηήηε / 

ζπκκεηέρνληνο, ν νπνίνο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη όηη ην ζθάθνο είλαη απόιπηα 

αμηόπινν θαη θπβεξλείηαη από πιήξσκα ηθαλό ζε αξηζκό θαη εκπεηξία, ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζε θαηάιιειε θπζηθή θαηάζηαζε λα αληηκεησπίζεη δύζθνιεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 



Ο ηδηνθηήηεο / ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηελ θαιή θαηάζηαζε ηεο 

γάζηξαο, ηεο εμαξηίαο θαη όινπ ηνπ ζθάθνπο. 

Ο ίδηνο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη όηη όινο ν εμνπιηζκόο αζθαιείαο ζπληεξείηαη 

θαηάιιεια θαη όηη ην πιήξσκα γλσξίδεη πνύ βξίζθεηαη θαη πώο 

ρξεζηκνπνηείηαη. 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζην ζεκειηώδε Καλόλα R.R.S 4 ηνπ Μέξνπο 1 ησλ 

Γηεζλώλ Καλνληζκώλ ηεο I.S.A.F.«Απόθαζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζε 

ηζηηνδξνκία». 

15. ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΥΡΗΗ 

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ Αγώλα «ΔΙΡΗΝΗ ΦΙΛΙΑ 2010» απνδέρνληαη 
απηόκαηα όηη ε δηνξγαλώηξηα Αξρή δηαηεξεί ην  δηθαίσκα επ’αόξηζηνλ, λα 
παξάγεη, ρξεζηκνπνηεί θαη πξνβάιιεη θαηά ηελ θξίζε ηεο, θηλεκαηνγξαθηθέο 
εηθόλεο θαη δσληαλέο αλακεηαδόζεηο ζε θηικ ή βίληεν θαη νπνηαδήπνηε 
αλαπαξαγσγή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηνπο αγώλεο, ρσξίο θακία  
νηθνλνκηθή απαίηεζε. 
 

16. ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΦΧΝ 

Όια ηα ζπκκεηέρνληα ζθάθε ζηνλ αγώλα « ΔΙΡΗΝΗ ΦΙΛΙΑ 2010» 
νθείινπλ λα δηαζέηνπλ έγθπξε αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη ηξίησλ. 
 

17. ΤΓΚΔΝΣΡΧΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΧΝ 

Η ζπγθέληξσζε θπβεξλεηώλ ζα γίλεη ηελ Παξαζθεπή 01/10/2010 θαη ώξα 
20:00 ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ. 

 

18. ΔΠΑΘΛΑ 

Θα απνλεκεζνύλ έπαζια ζηνλ 1ν, 2ν, θαη 3ν ληθεηή ηεο Γεληθήο Βαζκνινγίαο 

ησλ ζθαθώλ ηεο θαηεγνξίαο ORCi A, ORC N, ORC Club, IRC, PLATU 25 θαη 

J24 θαζώο επίζεο θαη ζηνπο ληθεηέο ησλ θιάζεσλ, αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή. 

             19. ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΧΝ 

             Η απνλνκή επάζισλ ζηνπο ληθεηέο ζα γίλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ν.Ο.Δ.Φ.                   

ηελ Σεηάξηε 6 Οθησβξίνπ 2010 θαη ώξα 20:00. 

              

 
 

 

επηέκβξηνο  2010 
                                                                                          Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή 


