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Με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΕΑΣ ημερομηνίας 20 Μαΐου
2021 στους αγώνες θα ισχύσει ομαδική βαθμολογία και σ' αυτήν θα προστεθούν τα
αποτελέσματα του Παγκύπριου Πρωταθλήματος ΙΟΟΟΟμ. που έγινε στις 17.04.2021, του
Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Δεκάθλου Ανδρών και Επτάθλαυ Γυναικών που διεξήχθησαν
στις 22-23 Μαΐου 2021 και των Πρωταθλημάτων Μισού και Μαραθωνίου Δρόμου που είναι
προγραμματισμένα να γίνουν τον προσεχή Οκτώβριο και Νοέμβριο αντίστοιχα.

ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΕΑΣ ημερ. 08.05.96 όλοι οι
αθλητές-τριες που θα συμμετάσχουν στους αγώνες, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το
Δελτίο Υγείας του ΚΟΑ. Αθλητής-τρια που δε θα παρουσιάσει Δελτίο Υγείας στη
Γραμματεία των Αγώνων, δε θα του επιτραπεί η συμμετοχή στους αγώνες. Προτρέπονται οι
Γυμναστικοί Σύλλογοι να διεκπεραιώσουν έγκαιρα την έκδοση των Δελτίων Υγείας.

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Τα αγωνίσματα που περιλαμβάνονται κατά κατηγορία είναι τα πιο κάτω:

ΑΝΔΡΩΝ
1ΟΟΜ-200Μ-400Μ-800Μ-1500Μ-5000Μ-110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ-400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
3000Μ ΣΤΗΠΛ-ΜΗΚΟΣ-ΥΨΟΣ-ΤΡΙΠΛΟΥΝ-ΕΠΙΚΟΝΤΩ-ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ-
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ-ΑΚΟΝΉΣΜΟΣ-ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
100Μ-200Μ-400Μ-800Μ-1500Μ-5000Μ-100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ-400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ-3000Μ.
ΣΤΗΠΛ-ΜΗΚΟΣ-ΤΡΙΠΛΟΥΝ-ΥΨΟΣ-ΕΠΙΚΟΝΤΩ-ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ-ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ-
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ-ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

αθλητές-τριες που είναι εγγεγραμμένοι στα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στους αγώνες δικαιούνται να συμμετάσχουν
Μητρώα της Ομοσπονδίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΜΕϋΟΟΗΕΜΙΕ 102" ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΙ

ΜΕΡΟΟΗΕΜΙΕ 64™ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Η ΚΟΕΑΣ σε συνεργασία με το Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ Λεμεσού προκηρύσσει το ΜΕϋΟΟΗΕΜΙΕ
102 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ και το ΜΕϋΟΟΗΕΜΙΕ 64 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ που θα γίνει την Τετάρτη 09 και την Πέμπτη 10 Ιουνίου
2021 στο ΤΣΙΡΕΙΟ Στάδιο Λεμεσού.

Λευκωσία, 25 Μαΐου 2021Αρ.Φακ.70/11ι/21

κοβνο
ΚΜΜιί ΑΜΑΗΙ*

ΓΗΜΤΚ

ΚΟΘΑΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΙ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΤΑ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ* αρ^ακιυτική Οργάν^κης ΚιΝτρου Λιβ
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ΙοκουρΙ

οπαπ
ΚΥΠΡΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΙ
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βητοΜ:

12.57
25.60(2019)
1.03.79
2.30.83
5.24.25
19.32.76(2019)
16.43 (2019)
1.36.28(101 2020) 1.09.37(2019)
13.57.31 (2019)
5.24
1.50
2.50
11.13
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29.86
34.91 (2019)
43.47(2019)

100Μ.
200Μ.
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110Μ.ΕΜΠ./100Μ.ΕΜΠ.
400Μ.ΕΜΠ.
3000Μ.ΣΤΗΠΛ
ΜΗΚΟΣ
ΥΨΟΣ
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
ΤΡΙΠΛΟΥΝ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

11.32
23.57
51.42
2.08.39
4.30.87
16.29.06(2019)
17.27(2019)
1.02.12(2019)
11.36.04
6.28
1.55(2020)1.90(2019)
3.20(2020)4.10(2019)
12.65
13.30
41.78(2019)
53.11(2019)
41.30(2019) 71 επίδοση

4.Η 10η καλύτερη επίδοση της προηγούμενης χρονιά (2020) είναι:

ΑΝΔΡΩΝΓΥΝΑΙΚΩΝ

35.00Μ
30.00Μ
10.30Μ
2.70Μ.
11.00Μ
1.50Μ.

5.30Μ.

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ:
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ:
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ:
ΚΟΝΤΩ:
ΤΡΙΠΛΟΥΝ:
ΥΨΟΣ:
ΜΗΚΟΣ:

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

6.60Μ.
1.90Μ.

13.80Μ.
4.00Μ.

14.50Μ.
48.00Μ.
53.00Μ.

ΜΗΚΟΣ:
ΥΨΟΣ:
ΤΡΙΠΛΟΥΝ:
ΚΟΝΤΩ:
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ:
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ:
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ:

ΑΝΔΡΕΣ

Ι.Για όλα χα αγωνίσματα τίθεται όριο συμμετοχής η 10η καλύτερη επίδοση της προηγούμενης
χρονιάς και σε περίπτωση που αυτή δεν ισχύει, η αντίστοιχη του 2019.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η συμμετοχή αθλητών-τριών δεν θα ξεπερνά τους δεκαέξι (16). Ο
καθορισμός των συμμετοχών θα γίνει ύστερα από διαβούλευση της ΚΟΕΑΣ με τους
Γυμναστικούς Συλλόγους.

2.Οι αγώνες θα διεξαχθούν πρωί — απόγευμα και όπου προβλέπεται θα γίνεται προκριματικός
το πρωί της ίδιας ημέρας.

3.Σε όλα τα άλματα και τις ρίψεις όπου προβλέπεται προκριματικός, τίθεται όριο πρόκρισης
για τον τελικό ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

κοβχοΚΟ6ΑΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΗΑΙΑΔΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΤΑ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝ*^ ομιηιβιικιΙ Ορννωνκ Κ*Ρ·Μ ΛΤ6

ΡΚΕ5ΤΙΟΕ
ΙοκουρΙ

οπαπ
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ΧΟΡΗΓΟΙ

κυπριακό::
οργανισμοσ
αθλητισμου

ΘΕΣΜΙΚΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ
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6ΠΊ3ΪΙ: Ι

(α) Σε όλους τους δρόμους από τα ΙΟΟμ. μέχρι τα 5000μ. 10* πριν από κάθε αγώνισμα.
(β) Σε όλους τους δρόμους με εμπόδια 15'.
(γ) Στο Μήκος, Τριπλούν και όλες τις ρίψεις 20' προηγουμένως.
(δ) Στο Ύψος Ανδρών - Γυναικών 40'.
(ε) Στο Επί Κοντώ 60* και
(στ) Στις Σκυταλοδρομίες 10* νωρίτερα.

Η είσοδος των αθλητών στο στάδιο στους τελικούς θα γίνεται 10* - 60' πριν από την
έναρξη των αγωνισμάτων, ως εξής:

-   Στο Άλμα σε Ύψος Γυναικών ο πήχης θα τοποθετηθεί στο 1.45-1.50-1.55-1.60-
1.64-1.68-1.72-1.76-1.79-1.82 και μετά ανά 3 εκ.

Στο Άλμα Επί Κοντώ Ανδρών ο πήχης θα τοποθετηθεί στα 3.60-3.80-4.00-4.20-
4.40-4.60-4.70-4.80-4.90-5.00 και μετά ανά 5 εκ.

Στο Άλμα Επί Κοντώ Γυναικών ο πήχης θα τοποθετηθεί στα 2.60-2.80-3.00-
3.20-330-3.40-3.50-3.60-3.70-3.80 και μετά ανά 5εκ.

ό.Στα κάθετα άλματα θα ισχύσουν οι ακόλουθες διατάξεις:

-   Στο Άλμα σε Ύψος Ανδρών ο πήχης θα τοποθετηθεί στο 1.80-1.85-1.90-1.95-2.00-
2.05-2.09-2.12-2.15-2.18-2.21-2.24-2.27-230-233 και μετά ανά 2 εκ.

5.Στα άλματα και τις ρίψεις σε περίπτωση που δε θα προηγηθεί προκριματικός σε ένα
αγώνισμα και οι αθλητές-τριες θα συμμετάσχουν απευθείας στον τελικό, θα γίνονται οι τρεις
(3) πρώτες προσπάθειες και στη συνέχεια θα έχουν δικαίωμα για άλλες τρεις (3) οι οκτώ (8)
καλύτεροι αθλητές-τριες της κατάταξης.

Σε καμία περίπτωση θα διεξαχθεί απευθείας τελικός με περισσότερους από δώδεκα (12)
αθλητές-τριες.

Στα αγωνίσματα όπου προβλέπεται προκριματικός θα προκρίνονται για τον τελικό όσοι
πετύχουν το όριο πρόκρισης και σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί οκτάδα, αυτή θα
συμπληρώνεται με τους καλύτερους οκτώ αθλητές του προκριματικού.

Στην περίπτωση που εξασφαλίσουν το όριο περισσότεροι από οκτώ (8) αθλητές, θα γίνονται
οι τρεις (3) πρώτες προσπάθειες και για τις υπόλοιπες τρεις (3) θα συνεχίζουν οι οκτώ (8)
καλύτεροι.

κοβχο
^ΡΑΟΣ ΑΛΑΤΗΝ^

ΑΜΤ<
ΚΟ6ΧΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΗΑΙΛΔΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Κ11ΣΤΑ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ
κ ίκρ) Α

ΡΚΕ5ΤΪΟΕ
Ι^βου^

οπαπ
ΚΥΠΡΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΜΙΚΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ
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Η παρουσία Ιατρού κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων είναι υποχρεωτική.
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Γ.Σ.Ζ.

-550
-350
-150

401
201

1

Προτρέπονται οι Γυμναστικοί Σύλλογοι να είναι αυστηροί στην εφαρμογή των πιο
πάνω.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ

Γ.Σ.Π.

Γ.Σ.Ο.

Γ.Σ.Ε.

Οι αθλητές -τριες πρέπει απαραίτητα να αγωνισθούν με τους αριθμούς του Συλλόγου τους
που έχουν καθορισθεί από την ΚΟΕΑΣ.

Οι αριθμοί που θα ισχύουν για κάθε Γυμναστικό Σύλλογο είναι:

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΕΑΣ ημερομηνίας
07.05.2019 όλοι οι αθλητές-τριες θα πρέπει υποχρεωτικά να αγωνιστούν με τις φανέλες
των Συλλόγων τους.

Αθλητής - τρία που δε θα παρουσιάσει τη στολή του στην αίθουσα κλήσεως, ο έφορος
του αγωνίσματος δεν θα του επιτρέψει την είσοδο στον αθλητικό χώρο και θα
αποκλείεται του αγωνίσματος.

Οι πιο πάνω ειδικές διατάξεις θα τηρηθούν αυστηρά γι' αυτό παρακαλούνται οι
Γυμναστικοί Σύλλογοι να ενημερώσουν έγκαιρα τους αθλητές - τριες τους.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς της Ι.Α.Α.Ρ.

ΑΡΙΘΜΟΙ

Σε όλα τα αγωνίσματα οι αθλητές θα πρέπει να παρουσιάζονται στην αίθουσα κλήσεως
60* πριν από την έναρξη του αγωνίσματος, για επιβεβαίωση της συμμετοχής.

Αθλητής-τρια που είναι δηλωμένος σε ένα αγώνισμα και δεν παρουσιαστεί στην αίθουσα
κλήσεως και στο χώρο διεξαγωγής του αγωνίσματος θ' αποκλείεται από τους αγώνες.

Για την ειδική διάταξη παρακαλούμε να ενημερώσετε τους αθλητές και προπονητές του
συλλόγου σας.

ΣΤΟΛΕΣ

7. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΕΩΣ

ΚΟβλΟκοβ^ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΙΜΙΛΙΟ! ΗΛΙΑΑΗΧ

Ι ΟΡΓΑΝΙ^ΜΟΙ ΚΟΠΆ ΠΑΠΑΕλΛΗΝΑ
• φαηυκππΜ, Ορνύνωυις Κύπρου ΛΛ

ΡΚΕ8ΤΚ3Ε
ΙοκουιΊ

οπαπ
ΚΥΠΡΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΜΙΚΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ
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ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΟΑ

Με βάση τα μέχρι σήμερα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας, λόγω της αδήριτης
ανάγκης που προκύπτει από τα επιδημιολογικά δεδομένα με σκοπό τον περιορισμό της
εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνόϊού Οονίά-19, την προστασία της Δημόσιας
Υγείας, η διεξαγωγή των Πα^κυπρίων Πρωταθλημάτων Ανδρών και Γυναικών θα
γίνουν σύμφωνα και με τους Κανονισμούς του ΚΟΑ.

Ι.Με τις τελευταίες οδηγίες του Οργανισμού, δεν θα υπάρχουν κινητές μονάδες
ανίχνευσης αντιγόνου στο χώρο των αγώνων.

του ΔεκάθλουΕπαθλα επίσης θα απονεμηθούν στους τρεις (3) πρώτους νικητές-τριες
Ανδρών και Επτάθλου Γυναικών και των ΙΟΟΟΟμ. Ανδρών— Γυναικών.

Στους τρείς (3) πρώτους νικητές και στις τρείς (3) πρώτες νικήτριες θ' απονεμηθούν μετάλλια
και διπλώματα, τα οποία θα δοθούν στους εκπροσώπους των έξι (6) Γυμναστικών Συλλόγων
-Μελών της ΚΟΕΑΣ.

9Β
32Β

Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

4Β.

6Β.

7Β.

8Β.
17Β.

ΕΠΑΘΛΑ

Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ
Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ
Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ
Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ

ΑΝΔΡΕΣ

Στους αγώνες θα ισχύσει ατομική και ομαδική βαθμολογική κατάταξη.

Η μέχρι στιγμής βαθμολογία μετά τη διεξαγωγή των ΙΟΟΟΟμ. Ανδρών - Γυναικών, του
Δεκάθλου Ανδρών και του Επτάθλου Γυναικών, είναι ως εξής:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Στην τελετή έναρξης των αγώνων θα γίνει παρέλαση και η συμμετοχή των Γυμναστικών
Συλλόγων είναι υποχρεωτική. Κάθε Σύλλογος θα παρελάσει με ένα αθλητή με το
λάβαρο του Συλλόγου και δύο (2) παραστάτες ένα (1) Άνδρα και μία (1) Γυναίκα. Οι
αθλητές που θα επιλεγούν θα πρέπει να έχουν στο ενεργητικό τους Διεθνείς επιτυχίες.

ΠΑΡΕΛΑΣΗ

κοβχοΚΟΘ^Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ

\ ΑΙΜΙΛΙΟ! ΚΑΙΑΔΗΙ

ΡΡΕδΤΐΟΕ
Ιοβουπ

Ι ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΑ ΠΑΠΑΕΛΛΜΝΑ

οπαπ
ΚΥΠΡΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΘΕΣΜΙΚΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ
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βιτοίΙ: 1

Για τις μετακινήσεις με λεωφορείο είναι υποχρεωτική η μείωση της χωρητικότητας στο
50% του οχήματος, της χρήσης μάσκας, της απαγόρευσης μετακίνησης/αλλαγών
θέσεων, της διατήρησης κενής θέσης μεταξύ των επιβατών, τα ανοικτά παράθυρα και η
τήρηση όλων των προβλεπόμενων προστατευτικών μέτρων από πλευράς οδηγού, όπως
αυτά καθορίζονται από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων.

Η συμμετοχή στους αγώνες θα επιτρέπεται νοουμένου ότι οι αθλητές-
τριες/κριτές/προπονητές/προσωπικό και παράγοντες έχουν στην κατοχή τους είτε
αρνητική εργαστηριακή εξέταση ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την
ασθένεια του εονκΙ-19 με την δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών,
είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του οονΐά-19 τουλάχιστον με τη μία
δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών (3) εβδομάδων από την ημέρα
εμβολιασμού, είτε αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που
νόσησαν από την ασθένεια εονίά-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι (6)
μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής θετικής διάγνωσης.

2.Ο διοργανωτής σύλλογος ορίζει Λειτουργό Ασφαλείας του αγώνα που θα μεριμνά:

(α) Για την τήρηση των μέτρων κατά τη διάρκεια των αγώνων και ελέγχου των
συμμετεχόντων από ειδικό κατάλογο στον οποίο θα επιβεβαιώνονται τα στοιχεία του
καθενός ξεχωριστά (ονοματεπώνυμο/τηλέφωνο).

(β) Για την απαγόρευση χρήσης αποδυτηρίων.

(γ) Για την απαγόρευση παραμονής στον αγωνιστικό χώρο εκτός των διαγωνιζομένων
αθλητών, Μελών της Αγωνοδίκου Επιτροπής και του Προσωπικού.

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς του ΚΟΑ, ο μέγιστος αριθμός αθλητών, προπονητών,
κριτών, προσκοπικού και παραγόντων στην αθλητική εγκατάσταση δεν πρέπει να
ξεπερνά τα πενήντα (50) άτομα.

(δ) Για την αποφυγή συγκέντρωσης ατόμων για σίτιση πριν ή μετά τους αγώνες.

(ε) Για την υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους τους εμπλεκόμενους. Οι αθλητές-
τριες επιτρέπεται να αφαιρούν τη μάσκα στη διάρκεια της προθέρμανσης και του
αγώνα. Μετά από κάθε προσπάθεια στα άλματα και στις ρίψεις θα πρέπει υποχρεωτικά
να χρησιμοποιούν τη μάσκα τους.

(στ) Για την τήρηση των σωστών αποστάσεων (τουλάχιστον 2μ. απόσταση).

Η παρουσία θεατών στις κερκίδες και του περιβάλλοντα χώρου του σταδίου
απαγορεύεται.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΚΟΘλΟΚΟΘΑ.Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΙ

ΡΚΕ5ΤΪ0Ε
Ιακουπ

Ι ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΑ ΠΑΠΑΕΑΑΗΝΑ

οπαπ
ΚΥΠΡΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΜΙΚΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ
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βιτοϊΙ:

ΚυρώΠερικλής Μάρκαρης

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ

Όλα τα πιο πάνω μπορεί να αλλάξουν με το νέο Διάταγμα του Υπουργού Υγείας τις
αμέσως επόμενες ημέρες, ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Για τις
οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις ή νέα μέτρα ανακοινωθούν, θα ενημερωθείτε με νέα
αλληλογραφία.

-   7-

ΚΟ6^ΟΚΟΘΑ.Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΗΛΙ4ΔΗΙ

ΡΡΕ3ΤΪ0Ε
Ιβκουη

Ι ΟΡΓΑΝ^ΜΟΖ ΚΟΕΤΛ ΠΛΠΛΕΛΛΝΝΑ

οπαπ
ΚΥΠΡΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΜΙΚΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ


