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Με επισήμανση οι αλλαγέρ από το 2019 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΟΑΑ ΕΝΙΑΙΟΤ SCODA 

&ΚΤΠΕΛΛΟ “RALLYCUP ΟΑΑ ΕNIAIOSKODA” 

 

H ΔΠΑ/OMAE, ζύκθσλα κε ηνλ Γεληθό Καλνληζκό Σαρύηεηαο, Αλαβάζεσλ, Ράιιπ πξηλη θαη ηνλ EAK κε ηα 

παξαξηήκαηά ηνπ, πξνθεξύζζεη Πξσηάζιεκα θαη Κύπειιν Δληαίνπ σο εμήο: 

 

1. ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΟΑΑ ΕΝΙΑΙΟΤ SKODA 2020 

● Πξωηάζιεκα Εληαίνπ (επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζε όινπο ηνπο νδεγνύο πνπ έρνπλ δειηίν 

αζιεηή  από ηελ ΟΜΑΕ) 

● Πξωηάζιεκα Εληαίνπ Νέωλ Οδεγώλ (Ηιηθία έωο 30 εηώλ, δειαδή λα έρνπλ γελλεζεί ηελ ή κεηά 

ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 1990) 

● Έπαζιν Πξωηνεκθαληδόκελνπ Οδεγνύ (§1.17 παξνύζαο Πξνθήξπμεο).   

● Έπαζιν θαηεγνξίαο νδεγώλ άλω ηωλ 30 εηώλ.   

2. ΚΤΠΕΛΛΟ “RALLY CUP ΟΑΑ ΕNIAIO SKODA” 

 

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

1. ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΟΑΑ ΕΝΙΑΙΟΤ SKODA 2020 

 

1.1 Αθνινπζνύληαη νη δηαηάμεηο ηνπ εθάζηνηε ζεζκνύ (Σαρύηεηα ή Αλάβαζε) ηεο πξνθήξπμεο ηνπ 2020.Σν 

Πξσηάζιεκα Δληαίνπ πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο (4) αγώλεο Αλαβάζεσλ, δύν (2) αγώλεο Σαρύηεηαο θαη έλα (1) 

Ράιιπ πξηλη. Γηα λα ιεθζεί ππόςε βαζκνινγηθά κία νκάδα πξέπεη λα εθθηλνύλ 8 ηνπιάρηζηνλ απηνθίλεηα. 

ε πεξίπησζε πνπ ηα απηνθίλεηα είλαη ιηγόηεξα από νθηώ (8), αιιά όρη ιηγόηεξα από έμη (6), ηόηε ε νκάδα 

ιακβάλεηαη ππόςε βαζκνινγηθά αιιά κε κεησκέλνπο βαζκνύο όπσο παξαθάησ: 

− ηελ πεξίπησζε ησλ επηά (7) απηνθηλήησλ ν πξώηνο ληθεηήο παίξλεη ηνπο βαζκνύο ηνπ δεύηεξνπ, ν 

δεύηεξνο ηνπ ηξίηνπ θνθ. 

− ηελ πεξίπησζε ησλ έμη (6) απηνθηλήησλ ν πξώηνο ληθεηήο παίξλεη ηνπο βαζκνύο ηνπ ηξίηνπ, ν 

δεύηεξνο ηνπ ηέηαξηνπ θνθ. 

1.2 ηηο Αλαβάζεηο ην θάζε έλα ζθέινο είλαη μερσξηζηόο αγώλαο κε μερσξηζηή θαηάηαμε θαη βαζκνινγία, 

δειαδή ζην Πξσηάζιεκα ζα πξνζκεηξήζνπλ νθηώ (8) αγώλεο. 

1.3 ηελ Σαρύηεηα νη αγώλεο είλαη δηπινί, δηάξθεηαο 10 γύξσλ, κε μερσξηζηή θαηάηαμε ν θαζέλαο θαη 

βαζκνινγία. 

1.4 ηνλ αγώλα Ράιιπ πξηλη νη νδεγνί ζα πξνζκεηξήζνπλ ηα δύν (2) θαιύηεξα από ηα ηξία (3) ζθέιε, 

γηα ηα νπνία ζα βαζκνινγεζνύλ κε μερσξηζηή βαζκνινγία ην θάζε έλα. ηελ πεξίπησζε πνπ γηα 

νπνηνλδήπνηε ιόγν δηεμαρζνύλ δύν (2) ζθέιε ζα πξνζκεηξήζνπλ θαη ηα δύν κε μερσξηζηή βαζκνινγία ην 

θάζε έλα.    

1.5 Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Δληαίνπ, ζα πξνζκεηξήζνπλ νη 

παξαθάησ αγώλεο: 

 

Αλάβαζε Ρηηζώλαο                                    11 -12Απξηιίνπ  2 αγώλεο 

Αλάβαζε Κύκεο  16-17 Μαΐνπ  2 αγώλεο 

Αγώλαο Σαρύηεηαο έξξεο  06-07Ινπλίνπ   2 αγώλεο 

Αλάβαζε Πνξηαξηάο  05-06 επηεκβξίνπ 2 αγώλεο 

Αγώλαο Σαρύηεηαο Μέγαξα  26 - 27επηεκβξίνπ  2 αγώλεο 

Ράιιπ πξηλη  Άγηνο Μεξθνύξηνο                           07 - 08 Ννεκβξίνπ  2 αγώλεο 

Αλάβαζε Γηνλύζνπ                      30 - 01 Ννεκβξίνπ  2 αγώλεο 

 

1.6 Από ηνπο δεθαηέζζεξηο (14) αγώλεο πνπ ζα δηεμαρζνύλ, ζα πξνζκεηξήζνπλ νη δέθα (10). αλ 

ακνηβό ηνπ Ράιιπ πξηλη νξίδεηαη ην Ράιιπ ΠΑΛΑΓΙΟ. 

1.7 Ο θάζε αγσληδόκελνο ζα κεηξήζεη θαηά κέγηζην ηα δέθα (10) θαιύηεξα απνηειέζκαηα. Αλ γίλνπλ 

δώδεθα (12) αγώλεο ζα κεηξήζνπλ ηα νθηώ (8) θαιύηεξα απνηειέζκαηα. 



Πποκήπςξη Ππωταθλήματορ & Κςπέλλος Ενιαίος ΣΟΑΑ 2020 

ειίδα 3 από 5 

 

1.8 ε θάζε αγώλα ηνπ Δληαίνπ Πξσηαζιήκαηνο, ζα αλαθνηλώλνληαη ηξεηο (3) θαηαηάμεηο. Μία γηα ην 

Πξσηάζιεκα Δληαίνπ, κία γηα ην Πξσηάζιεκα Δληαίνπ Νέσλ Οδεγώλ, θαζώο θαη κία γηα ην έπαζιν νδεγώλ 

άλσ ησλ 30 εηώλ. Αθνινύζσο ζα αλαθνηλώλνληαη θαη ηξεηο (3) αληίζηνηρεο βαζκνινγίεο. 

1.9 Γηα ηνπο αγώλεο ηαρύηεηαο, ε ζράξα εθθίλεζεο γηα ηνλ δεύηεξν αγώλα ζα είλαη ε ζεηξά θαηάηαμεο 

ηνπ πξώηνπ αγώλα. 

1.10 Κάζε ζπκκεηέρσλ ζην Πξσηάζιεκα ΟΑΑ ΕΝΙΑΙΟΤ SKODA2020ππνρξενύηαη λα ηνπνζεηεί ζην 

εκπξόο παξκπξίδ ηνπ απηνθηλήηνπ δηαθεκηζηηθό απηνθόιιεην ηνπ ρνξεγνύ ηνπ πξσηαζιήκαηνο, ην νπνίν 

δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 15 εθαηνζηά, ζε θάξδνο. Ίδην απηνθόιιεην, όρη κεγαιύηεξν από 10 εθαηνζηά, ζε 

θάξδνο, ηνπνζεηείηαη ππνρξεσηηθά ζην πίζσ ηδάκη ηνπ απηνθηλήηνπ. Οπνηνδήπνηε απηνθίλεην ζπκκεηέρεη 

ζε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο αγώλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο, ρσξίο ηα παξαπάλσ δηαθεκηζηηθά απηνθόιιεηα, 

εμαηξείηαη από ηα ρξεκαηηθά έπαζια πνπ ζα απνλεκεζνύλ ζην ηέινο ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζην πξσηάζιεκα νθείινπλ επίζεο λα ππνινγίζνπλ ρώξν γηα δηαθεκηζηηθή πξνβνιή 

ρνξεγνύ ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζην ζεκείν ηεο εκπξόζζηαο πηλαθίδαο. Όια ηα δηαθεκηζηηθά απηνθόιιεηα γηα 

ηα παξαπάλσ ζεκεία ζα παξαδίδνληαη ζηνλ αγσληδόκελν από ηνλ ΟΑΑ, είηε ζην ζύλνιό ηνπο ζην 

μεθίλεκα ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ, είηε ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα πξηλ από θάζε αγώλα. 

1.11 ε θάζε αγώλα ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ΟΑΑ ΕΝΙΑΙΟΤ SKODA 2020, νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ 

θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζηελ πίζηα, ή ζηελ δηαδξνκή ηεο αλάβαζεο, ή ζην Ράιιπ πξηλη λα 

ζπκκνξθώλνληαη ζηηο ππνδείμεηο ησλ ππεπζύλσλ ηνπ ΟΑΑ θαη ηνπ σκαηείνπ πνπ νξγαλώλεη ηνλ αγώλα, 

γηα ηα ζεκεία ηνπνζέηεζεο ησλ service ηνπο θαη ησλ απηνθηλήησλ ηνπο. Κάζε αγσληδόκελνο ζα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ρώξν γηα ηέληα κε πξόζνςε ηξηώλ (3) κέηξσλ, γηα θάζε απηνθίλεην, κε απόζηαζε κεηαμύ ησλ 

απηνθηλήησλ όρη κηθξόηεξε από έλα (1) κέηξν. 

1.12 ε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ΟΑΑ ΕΝΙΑΙΟΤ SKODA 2020Σαρύηεηαο θαη 

Αλαβάζεωλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηα ίδηα λνύκεξα πνπ ζα μεθηλνύλ από ην Νν 1 έσο ην 30 θαη ζα ην 

δηαηεξνύλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. Σα λνύκεξα απηά ζα είλαη ηα ίδηα ζε όινπο ηνπο αγώλεο πνπ 

ζπκκεηέρεη ην Δληαίν δειαδή Αλαβάζεηο θαη Σαρύηεηεο. 

1.13 Σα παξάβνια ζπκκεηνρήο ζηνπο αγώλεο Σαρύηεηαο, Αλαβάζεσλ θαη Ράιιπ πξηλη είλαη 200€ 

(παξάβνιν πξνο ΟΜΑΔ 50€). 

1.14 ηνπο αγώλεο ηαρύηεηαο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 1νπ από ηνπο δύν αγώλεο θαη ην πέξαο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ parc fermé, όινη νη νδεγνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξσηάζιεκα ΟΑΑ ΕΝΙΑΙΟΤ SKODA 

2020 νθείινπλ λα παξεπξίζθνληαη ζε ρώξν πνπ ζα ηνπο ππνδείμνπλ νη ππεύζπλνη ηνπ ζεζκνύ γηα ηελ 

απνλνκή ησλ θππέιισλ πνπ αζινζεηεί ν ΟΑΑ γηα ηνλ 1
ν
 αγώλα. Αληηζηνίρσο όινη νη νδεγνί, νθείινπλ λα 

παξεπξίζθνληαη ζηελ απνλνκή γηα ηνλ δεύηεξν αγώλα, πνπ ζα γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο απνλνκήο ησλ 

επάζισλ ησλ ληθεηώλ ηνπ ππόινηπνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ αγώλα. 

1.15 Οη ζπκκεηέρνληεο νδεγνί ζηνπο αγώλεο ηνπ ΟΑΑ ΕΝΙΑΙΟΤ SKODA 2020 είλαη ππνρξεσκέλνη 

κεηά ην ηέινο ησλ αγώλσλ ηαρύηεηαο ή θάζε ζθέινπο ζηνπο αγώλεο αλαβάζεσλ θαη Ράιιπ πξηλη θαη 

εθόζνλ ηνπο δεηεζεί, από ηνλ ππεύζπλν Γξαθείνπ Σύπνπ ηνπ ζεζκνύ, λα είλαη δηαζέζηκνη γηα δειώζεηο 

ζηελ ηειενπηηθή θάκεξα ηνπ ζηαζκνύ πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ ηειενπηηθή θάιπςε ηνπ αγώλα. Αθνινύζσο 

νθείινπλ, εθόζνλ ηνπο δεηεζεί, λα παξαρσξνύλ ην πιηθό από ηηο onboard θάκεξεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γηα 

ηηο αλάγθεο ηεο ηειενπηηθήο θάιπςεο θαζώο θαη ζηνπο αγσλνδίθεο όπνηε εθείλνη ην δεηήζνπλ.   

1.16 Σα απηνθίλεηα ηνπ Δληαίνπ εθηόο από ηνπο αγώλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηόο ηνπο, κπνξνύλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε αγώλεο Αλαβάζεσλ κόλν ζαλ μερσξηζηή Οκάδα κε δηθή ηνπο θαηάηαμε εθθηλώληαο ζηε 

ζεηξά εθθίλεζεο ηεο Οκάδαο Ν, ρσξίο σζηόζν απηό λα επεξεάδεη ζηελ πξνζκέηξεζε ή κε ηεο Οκάδαο Ν.   

 

Δπηπιένλ ηα απηνθίλεηα ηνπ Δληαίνπ ζα κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο ινηπνύοηξείο (3) από ηνπο 

ηέζζεξεηο (4) πξνθεξπγκέλνπο αγώλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Σαρύηεηαο πνπ ζα δηεμαρζνύλ ζηελ πίζηα 

Μεγάξσλπνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην Πξσηάζιεκα Δληαίνπ, καδί κε ηελ Οκάδα Ν κε δηθή ηνπο μερσξηζηή 

θαηάηαμε θαη πξνζκεηξώληαο ζηνλ ειάρηζην αξηζκό πνπ απαηηείηαη από ηνλ ΓΚ Σαρύηεηαο γηα λα γίλεη 

μερσξηζηόο αγώλαο ηεο Οκάδαο Ν. 

 

1.17 Πξνθεξύζζεηαη μερσξηζηό Έπαζιν Πξσηνεκθαληδόκελνπ Οδεγνύ γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 

2020. Γπλαηόηεηα δηεθδίθεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επάζινπ έρνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ θαηεγνξία Νέσλ 

θαη κόλν, νη νπνίνη δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζην ΟΑΑ ΕΝΙΑΙΟΤ SKODA 2020, ηα πξνεγνύκελα ρξόληα. Οη 

ζπκκεηέρνληεο  γηα λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δηεθδηθήζνπλ ην Έπαζιν Πξσηνεκθαληδόκελνπ ζα πξέπεη 
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είηε λα εθδίδνπλ γηα πξώηε θνξά αγσληζηηθή άδεηα κέζα ζην 2020, είηε λα κελ έρνπλ άιιε ζεκαληηθή 

δηάθξηζε ζε άιιεο θαηεγνξίεο αγώλσλ απηνθηλήηνπ, όπσο ηίηινπο Πξσηαζιήκαηνο ή Κππέιινπ ζε αγώλεο 

Ράιιπ, αλαβάζεσλ ή ηαρύηεηαο. Σν Έπαζιν Πξσηνεκθαληδόκελνπ Οδεγνύ ζα απνλέκεηαη ζην ηέινο ηεο 

αγσληζηηθήο πεξηόδνπ θαη κόλν εθόζνλ ππάξμνπλ ηξείο ή πεξηζζόηεξνη δηεθδηθεηέο ηνπ, νη νπνίνη ζα έρνπλ 

νινθιεξώζεη ηνπο δέθα (10) από ηνπο δεθαηέζζεξηο (14) αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο. 

 

Γηα ηελ πξνζκέηξεζή ηνπ ζα ππνινγίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηνπο αγώλεο ηνπ 2020, 

κε βάζε ηηο ζέζεηο θαηάηαμεο κεηαμύ ηνπο θαη όρη βαζκνινγηθά επί ζπλόινπ ησλ βαζκνινγηώλ. ε 

πεξίπησζε ίδησλ ζέζεσλ κεηαμύ δύν ε πεξηζζνηέξσλ νδεγώλ, ε απνλνκή ηνπ Δπάζινπ 

Πξσηνεκθαληδόκελνπ Οδεγνύ ζα γίλεηαη ζηνλ νδεγό κε ηελ θαιύηεξε βαζκνινγηθή ζπγθνκηδή ζην ζύλνιν 

ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη. 

1.18 Θεζκνζεηείηαη από ηνλ ΟΑΑ Έπαζιν Fair Play γηα θάζε αγώλα ηαρύηεηαο θαη κόλν. Μεηά ην 

ηέινο θαη ησλ δύν αγώλσλ ηαρύηεηαο, ν ΟΑΑ ζα δηαλέκεη ζηνπο νδεγνύο εηδηθό έληππν ςεθνθνξίαο, ζην 

νπνίν ζα θαινύληαη λα ςεθίζνπλ ηνλ νδεγό κε ηελ πην δίθαηε ζπκπεξηθνξά θαηά ηε δηάξθεηα θαη ησλ δύν (2) 

αγώλσλ. Ο ληθεηήο ηεο ςεθνθνξίαο ζα θεξδίδεη ην Έπαζιν Fair Play θαη καδί ηα δύν ππνρξεσηηθά πξνο 

ζθξάγηζε ειαζηηθά ηνπ επόκελνπ αγώλα, ηα νπνία ζα πξνζθέξεη ε εηαηξεία πάξνρνο ησλ ειαζηηθώλ ηνπ 

Πξσηαζιήκαηνο ΟΑΑ ΕΝΙΑΙΟΤ SKODA 2020. 

1.19 Γηθαίσκα δηεθδίθεζεο βαζκώλ ζην ΟΑΑ ΕΝΙΑΙΟΤ SKODA 2020, θαζώο θαη ησλ νηθνλνκηθώλ 

επάζισλ ηεο ρνξεγνύ εηαηξείαο, αιιά θαη όισλ ησλ άιισλ παξνρώλ δηαθεκηζηηθήο, πξνσζεηηθήο ή άιιεο 

ελέξγεηαο εθ κέξνπο ηνπ ΟΑΑ, έρνπλ κόλν νη νδεγνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζεζκό πιήξσο.  

 

Πιήξεο ζεσξείηαη ε ζπκκεηνρή όηαλ ν αγσληδόκελνο έρεη μεθηλήζεη ζε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5)από ηα επηά (7) 

αγσληζηηθά αββαηνθύξηαθα ηνπ ΟΑΑ ΕΝΙΑΙΟΤ SKODA 2020. 

 

2. ΚΤΠΕΛΛΟ “RALLY CUP ΟΑΑ ΕNIAIO SKODA” 

 
2.1 Πξνθεξύζζεηαη Κύπειιν Ράιιπ / Ράιιπ ζπξηλη. 

2.2 Γηα λα ιεθζεί ππόςε βαζκνινγηθά  κηα νκάδα πξέπεη λα εθθηλνύλ ζε θάζε αγώλα 8 ηνπιάρηζηνλ 

απηνθίλεηα.ε πεξίπησζε πνπ ηα απηνθίλεηα είλαη ιηγόηεξα από νθηώ (8), αιιά όρη ιηγόηεξα από έμη (6), 

ηόηε ε νκάδα ιακβάλεηαη ππόςε βαζκνινγηθά αιιά κε κεησκέλνπο βαζκνύο όπσο παξαθάησ: 

 

− ηελ πεξίπησζε ησλ επηά (7) απηνθηλήησλ ν πξώηνο ληθεηήο παίξλεη ηνπο βαζκνύο ηνπ δεύηεξνπ, ν 

δεύηεξνο ηνπ ηξίηνπ θνθ. 

− ηελ πεξίπησζε ησλ έμε (6) απηνθηλήησλ ν πξώηνο ληθεηήο παίξλεη ηνπο βαζκνύο ηνπ ηξίηνπ, ν 

δεύηεξνο ηνπ ηέηαξηνπ θνθ. 

 

2.3 Θα ππάξρεη μερσξηζηή θαηάηαμε ζε θάζε αγώλα γηα ην Κύπειιν “RALLY CUP ΟΑΑ ΔNIAIO SKODA ”. 

2.4 ηνπο αγώλεο Κππέιινπ “RALLY CUP ΟΑΑ ΔNIAIO SKODA ” ζα κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ όινη νη 

αγσληδόκελνη πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο απηνθίλεην Δληαίνπ SKODA ΟΑΑ θαη ε θαηάηαμε ζα είλαη κία, 

δειαδή λένη θαη νδεγνί άλσ ησλ 30 εηώλ καδί. 

2.5 Η βαζκνινγία γηα ην Κύπειιν ζα είλαη κία. 

 

2.6 Οη αγώλεο ηνπ “RALLY CUP ΟΑΑ ΔNIAIO SKODA ” είλαη: 

 

ΑΛΜΤΡΟΤ 09-10 Μαΐνπ    ΟΜΑΘ 

ΚΔΝΣΑΤΡΟ 30-31 Μαΐνπ  ΛΑΒ 

ΑΥΑΙΟ  27 - 28  Ινπλίνπ  ΑΟΠ 

ΗΠΔΙΡΩΣΙΚΟ 11-12  Ινπιίνπ  ΔΛΔΣΑ 

ΠΑΛΑΓΙΟ   28 -29  Ννεκβξίνπ   STARTLINE 

 

ε ζπλελλόεζε κε ηνλ ΟΑΑ, ζα αλαθνηλσζνύλ ηα ρηιηόκεηξα ησλ εηδηθώλ δηαδξνκώλ πνπ ζα θαιύπηεη ην 

θύπειιν ζε θάζε αγώλα. 
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2.7 Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ απηνθηλήηνπ ζα αθνινπζνύλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ αγώλσλ 

Ράιιπ πνπ ηζρύνπλ.Ο Γεληθόο Καλνληζκόο Πξσηαζιήκαηνο θαη Κππέιινπ ΟΑΑ ΕΝΙΑΙΟΤ SKODA2020 

θαζώο θαη ην Πξόγξακκα ησλ Αγώλσλ απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμεο. 


