
 

 

Σερληθνί Καλνληζκνί-Ειιελνξωκαϊθή Πάιε 

1. ΑΓΩΝΕ 
Ο αγώλεο απηνί  ζα δηεμαρζνύλ ζηα πιαίζηα ησλ Θεξηλώλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ Κσθώλ 

2021 από ηελ  01ε  Μαΐνπ 2022 έσο 15 Μαΐνπ 2022 θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ηα αθόινπζα 8 

αγσλίζκαηα (8 γηα άλδξεο, 0 γηα γπλαίθεο θαη 0 γηα κηθηά): 

Αγώληζκα Άλδξεο Γπλαίθεο Μηθηά 

55 θηιά    

60 θηιά    

67 θηιά    

77 θηιά    

82 θηιά    

87 θηιά    

97 θηιά    

130 θηιά    

 

2. ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΕ 

2.1 Πξόζθιεζε πκκεηνρήο 

Η ICSD θαη ε Οξγαλσηηθή Επηηξνπή ζα θαιέζνπλ όια ηα κέιε ηεο Εζληθήο Αζιεηηθήο 

Οκνζπνλδίαο Κσθώλ (NDSF) πνπ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ 

αγώλα. 

2.2 Επηιεμηκόηεηα 

2.2.1 Απώιεηα αθνήο 

Η ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα πεξηνξίδεηαη ζε αζιεηέο πνπ είλαη θσθνί ή/θαη βαξήθννη. 

Αλαηξέμηε ζηνπο Καλνληζκνύο Αθνπνγξάκκαηνο ηεο ICSD γηα πξόζζεηεο 

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε κέηξεζε ηεο απώιεηαο αθνήο. 

2.2.2 Ηιηθία 

Οη αζιεηέο πξέπεη λα πιεξνύλ ηελ ειάρηζηε ειηθία γηα θάζε αγώλα πνπ αλαθέξεηαη 

παξαθάησ: 

Αγώληζκα   
Καηώηαηε 

Ηιηθία 

Μέγηζηε 

Ηιηθία 
 

55 θηιά 18 - Γελλεκέλνο/ε ζηηο ή πξηλ ηηο 05/12/2003  

60 θηιά 18 - Γελλεκέλνο/ε ζηηο ή πξηλ ηηο 05/12/2003  

67 θηιά 18 - Γελλεκέλνο/ε ζηηο ή πξηλ ηηο 05/12/2003  

77 θηιά 18 - Γελλεκέλνο/ε ζηηο ή πξηλ ηηο 05/12/2003  

82 θηιά 18 - Γελλεκέλνο/ε ζηηο ή πξηλ ηηο 05/12/2003  

87 θηιά 18 - Γελλεκέλνο/ε ζηηο ή πξηλ ηηο 05/12/2003  

97 θηιά 18 - Γελλεκέλνο/ε ζηηο ή πξηλ ηηο 05/12/2003  

130 θηιά 18 - Γελλεκέλνο/ε ζηηο ή πξηλ ηηο 05/12/2003  

 

https://www.deaflympics.com/pdf/AudiogramRegulations.pdf


 

2.2.3 πκκόξθωζε 

Μόλν αζιεηέο πνπ ζπκκνξθώλνληαη κε ηνπο Καλνληζκνύο ησλ Deaflympics 

επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο. 

 

2.3 Αξηζκόο Οκάδωλ 

Δελ εθαξκόδεηαη 

 

2.4 πκκεηέρνπζεο νκάδεο 

Δελ εθαξκόδεηαη 

 

2.5 Αξηζκόο Αζιεηώλ αλά Καηεγνξία 

Ο κέγηζηνο αξηζκόο αζιεηώλ αλά Εζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία Κσθώλ θαηαλέκεηαη γηα 

θάζε αγώληζκα  σο αθνινύζσο: 

Άλδξεο Γπλαίθεο 

8 
 

2.6. Αξηζκόο Αζιεηώλ αλά Αγώλα   

Ο κέγηζηνο αξηζκόο αζιεηή-ώλ αλά Εζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία Κσθώλ γηα θάζε 

αγώλα, παξνπζηάδεηαη αθνινύζσο: 

Αγώληζκα   Άλδξεο Γπλαίθεο Μηθηά 

55 θηιά 1 - - 

60 θηιά 1 - - 

67 θηιά 1 - - 

77 θηιά 1 - - 

82 θηιά 1 - - 

87 θηιά 1 - - 

97 θηιά 1 - - 

130 θηιά 1 - - 

2.7. Αξηζκόο Αλαπιεξωκαηηθώλ ή Αιιαγώλ αλά Αγώλα   
Ο κέγηζηνο αξηζκόο αλαπιεξσκαηηθώλ αζιεηώλ/ αιιαγώλ αλά Εζληθή Αζιεηηθή 

Οκνζπνλδία Κσθώλ γηα θάζε αγώλα, παξνπζηάδεηαη αθνινύζσο: 

Αγώληζκα   Άλδξεο Γπλαίθεο Μηθηά 

55 θηιά 1 - - 

60 θηιά 1 - - 

67 θηιά 1 - - 

77 θηιά 1 - - 

82 θηιά 1 - - 

87 θηιά 1 - - 

97 θηιά 1 - - 

130 θηιά 1 - - 



 

2.8. Όξηα ζπκκεηνρήο   
Δελ εθαξκόδεηαη 

2.9. Καλόλεο Εγγξαθήο ζηνπο Αγώλεο  (Δήιωζεο πκκεηνρήο) 
Μόλν έλαο εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπνο από θάζε Εζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία 

Κσθώλ επηηξέπεηαη λα ππνβάιεη ζπκκεηνρέο ζηε δηνξγάλσζε. 

2.10. Αζιεηέο πνπ δελ μεθηλνύλ 
Θα επηβάιιεηαη πξόζηηκν 100,00 USD ζε θάζε αζιεηή πνπ δελ μεθηλά, εθηόο εάλ 

ππνβάιεη γξαπηή δήισζε γηαηξνύ ζηα αγγιηθά όηη δελ πξέπεη λα ηνπ επηηξαπεί ε 

εθθίλεζε. 

3. ΕΓΓΡΑΦΕ  

Παξαθαινύκε αλαηξέμηε  ζην 7. Ατομικά Αθλήματα ζην εγρεηξίδην Γεληθνί Σερληθνί 

Καλνληζκνί-Θεξηλνί Deaflympics γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή.  

4. ΚΑΝΟΝΕ ΚΑΘ ΚΑΝΟΝΘΜΟΘ ΔΘΟΡΓΑΝΩΗ  

4.1. Σερληθή Οξγάλωζε  
Η ICSD είλαη ππεύζπλε γηα ηελ ηερληθή νξγάλσζε ησλ αζιεηηθώλ δηνξγαλώζεσλ 

ζύκθσλα κε ηελ Δηεζλή Οκνζπνλδία Ειεύζεξεο Πάιεο (UWW). 

4.2. Επηηξνπέο  

4.2.1. Σερληθή Επηηξνπή  
Η Τερληθή Επηηξνπή απνηειείηαη από ηνλ Τερληθό Δηεπζπληή ηεο ICSD θαη άιια 

κέιε πνπ νξίδνληαη από ηελ Οξγαλσηηθή Επηηξνπή θαη εγθξίλνληαη από ηελ ICSD: 

Konstantin Dzougoutov - Τερληθόο Δηεπζπληήο ICSD (Πξόεδξνο) 

                4.2.2. Επηηξνπή Δηακαξηπξηώλ 
Η Επηηξνπή Δηακαξηπξηώλ ζα απνηειείηαη από ηνλ Τερληθό Δηεπζπληή ηεο ICSD  

θαη από ηα αθόινπζα κέιε δηνξηζκέλα από ηελ Οξγαλσηηθή Επηηξνπή θαη 

εγθεθξηκέλα από ηελ ICSD:  

Konstantin Dzougoutov - Τερληθόο Δηεπζπληήο ICSD (Πξόεδξνο) 

4.3. Καλνληζκνί Αγώλωλ  
Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο Γεληθνύο Καλόλεο θαη Καλνληζκνύο ηεο 

UWW (έθδνζε: Ιαλνπάξηνο 2022 ). Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο ζηε κεηάθξαζε ησλ 

Καλόλσλ θαη Καλνληζκώλ ην Αγγιηθό θείκελν ζα ππεξηζρύζεη. Απξόβιεπηα 

πεξηζηαηηθά πνπ δελ πξνβιέπνληαη από ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ζα 

δηεπζεηνύληαη σο αθνινύζσο: 

4.3.1 Πεξηπηώζεηο γεληθνύ ραξαθηήξα ζα επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηνπο 

Καλνληζκνύο      Deaflympics, ην Γεληθό Τερληθό Καλνληζκό - Θεξηλώλ 

Deaflympics θαη από ηνλ παξόληα Τερληθό Καλνληζκό. 

4.3.2 Πεξηπηώζεηο ηερληθνύ ραξαθηήξα πνπ ζρεηίδνληαη κε θαλόλεο αγώλσλ ζα 

επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο UWW. 

4.4. Εμνπιηζκόο αγώλωλ 
Όινο ν εμνπιηζκόο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηνξγάλσζεο ζα πξέπεη 

λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο UWW. 

https://cdn.uww.org/s3fs-public/2022-01/wrestling_rules.pdf?VersionId=ADyvsqGZEKSSB.IZVNQtJwqxY5iBsafI
https://cdn.uww.org/s3fs-public/2022-01/wrestling_rules.pdf?VersionId=ADyvsqGZEKSSB.IZVNQtJwqxY5iBsafI
https://cdn.uww.org/s3fs-public/2022-01/wrestling_rules.pdf?VersionId=ADyvsqGZEKSSB.IZVNQtJwqxY5iBsafI
https://cdn.uww.org/s3fs-public/2022-01/wrestling_rules.pdf?VersionId=ADyvsqGZEKSSB.IZVNQtJwqxY5iBsafI


 

 

4.5. Έλδπζε αγώλωλ (αγωληζηηθά ξνύρα) 
Όινο ν εμνπιηζκόο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηνξγάλσζεο ζα πξέπεη 

λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο UWW. 

4.5.1 Τα αγσληζηηθά ξνύρα ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα πξέπεη λα αληηπξνζσπεύνπλ 

ηελ εζληθόηεηά ηνπο, θαη λα είλαη ζρεδηαζκέλα θαη ηππσκέλα ζε απόιπηε 

ζπκθσλία κε ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο UWW. 

4.5.2 Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα ηεξνύλ ηνπο Καλνληζκνύο ηωλ Deaflympics 

ζρεηηθά κε ηηο δηαθεκίζεηο ζηηο ζηνιέο θαη ηα ξνύρα ηνπο πνπ θνξνύλ ζηνλ 

αγσληζηηθό ρώξν. 

 

4.6. Κιήξωζε 
Η θιήξσζε γηα όιεο ηηο δηνξγαλώζεηο ζα δηεμαρζεί ππό ηνλ έιεγρν ηεο Τερληθήο 

Επηηξνπήο θαη ζύκθσλα κε ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο UWW. 

 

4.7. Πξόγξακκα Αγώλωλ 
Τν πξόγξακκα ησλ αγώλσλ ζα νξηζηεί ζύκθσλα κε ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο 

ηεο UWW. 

 

4.8. Παξάγνληεο/Επίζεκνη Αμηωκαηνύρνη 

4.8.1 Κξηηήο/Δηαηηεηήο/Αγωλνδίθεο-Κνκηζάξηνο 
Η θαηαλνκή ησλ αλσηέξσ αμησκαηνύρσλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ ζα γίλεη 

από ηελ Τερληθή Επηηξνπή. Όπνπ είλαη δπλαηόλ, νη αμησκαηνύρνη ζα δηαζέηνπλ ηε 

δηεζλή άδεηα ηεο UWW πνπ ηζρύεη γηα ην 2022. Ωζηόζν, κπνξνύλ λα δηνξηζηνύλ 

αμησκαηνύρνη κε ην πςειόηεξν επίπεδν εζληθήο δηαπίζηεπζεο. 

4.8.2 Οξηζκνί 
Η Οξγαλσηηθή Επηηξνπή, ν Τερληθόο Δηεπζπληήο θαη έλαο Αληηπξόζσπνο πνπ ζα 

έρεη νξηζηεί από ηελ ICSD, ζα νξίζνπλ ηνλ εθπξόζσπν ηεο UWW θαη ηνλ 

απαηηνύκελν αξηζκό αμησκαηνύρσλ γηα ηε δηεμαγσγή θάζε αγώλα. 

 

4.9. Απξόβιεπηα Πεξηζηαηηθά 
Σε πεξίπησζε απξόβιεπησλ πεξηζηαηηθώλ πνπ δελ θαιύπηνληαη από ηνπο Καλόλεο θαη 

ηνπο Καλνληζκνύο, ε Τερληθή Επηηξνπή ζα απνθαζίζεη. Σε πεξίπησζε απνπζίαο ηεο 

Τερληθήο Επηηξνπήο, ζα απνθαζίζεη ν Τερληθόο Δηεπζπληήο ηεο ICSD. 

 

5. ΓΗΠΕΔΑ 

5.1 Γήπεδα Δηεμαγωγήο Αγώλωλ 
Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζην: 

UCS Ginásio Poliesportivo 

 

5.2 Γήπεδα Δηεμαγωγήο Πξνπνλήζεωλ 
Θα αλαθνηλσζεί 

http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407


 

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

6.1 Πξόγξακκα αγώλωλ 

Αγώληζκα   
Ηκεξνκελία 

Ώξα 
Άλδξεο Γπλαίθεο Μηθηά Γήπεδν 

55 θηιά 
10/05/2022 

10:00 
 - - UCS Ginásio Poliesportivo 

60 θηιά 
10/05/2022 

10:00 
 - - UCS Ginásio Poliesportivo 

67 θηιά 
10/05/2022 

10:00 
 - - UCS Ginásio Poliesportivo 

77 θηιά 
10/05/2022 

10:00 
 - - UCS Ginásio Poliesportivo 

82 θηιά 
11/05/2022 

10:00 
 - - UCS Ginásio Poliesportivo 

87 θηιά 
11/05/2022 

10:00 
 - - UCS Ginásio Poliesportivo 

97 θηιά 
11/05/2022 

10:00 
 - - UCS Ginásio Poliesportivo 

130 θηιά 
11/05/2022 

10:00 
 - - UCS Ginásio Poliesportivo 

 

6.2 Πξόγξακκα Πξνπνλήζεωλ 
Θα αλαθνηλσζεί πξνζερώο 

 

6.3 Σερληθή πλάληεζε 

6.3.1 Ηκεξνκελίεο θαη Σνπνζεζίεο 
         Θα αλαθνηλσζεί πξνζερώο 

6.3.2 Παξαθνινύζεζε 
Κάζε ζπκκεηέρνπζα  Εζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία Κσθώλ (NDSF), κπνξεί λα 

εθπξνζσπείηαη από δύν ην πνιύ αμησκαηνύρνπο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ν 

έλαο πξέπεη λα είλαη θσθόο. Η NDSF κπνξεί επίζεο λα θέξεη δηεξκελέα εάλ είλαη 

απαξαίηεην. 

7. ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΚΤΡΩΕΘ 

7.1 πζθεπέο αθνήο 
Η ρξήζε νπνηνπδήπνηε βνεζήκαηνο αθνήο/ελίζρπζεο ή θνριηαθνύ εκθπηεύκαηνο δελ 

επηηξέπεηαη ζηελ πεξηνρή πεξηνξηζκέλεο δώλεο. 

7.1.1 Πεξηνρή Πεξηνξηζκέλεο Ζώλεο 
Η πεξηνρή απαγνξεπκέλεο δώλεο μεθηλά λα ηζρύεη από ηε ζηηγκή πνπ ν αζιεηήο 

εηζέξρεηαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαηά γηα ηελ πξνζέξκαλζε θαη ηνλ αγώλα. 

7.1.2 Παξάβαζε θαη Πνηλή 
Όηαλ παξαβηάδεηαη απηόο ν θαλόλαο, αλαηξέμηε ζην  Καλνληζκνί 

Αθνπνγξάκκαηνο,  Άξζξν 8:Παξαβηάζεηο θαη Κπξώζεηο. 

 

http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407
http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407
http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407
http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407
http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407
http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407
http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407
http://www.google.com/maps/place/-29.1593696,-51.1470407
https://www.deaflympics.com/pdf/AudiogramRegulations.pdf
https://www.deaflympics.com/pdf/AudiogramRegulations.pdf
https://www.deaflympics.com/pdf/AudiogramRegulations.pdf


 

 

8. ΔΘΑΜΑΡΣΤΡΘΕ 

8.1 Δηαδηθαζίεο γηα ηελ ππνβνιή έλζηαζεο 
Όιεο νη δηακαξηπξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αζιεηηζκό ζα επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηνπο 

Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο UWW θαη ζα θξηζνύλ από ηελ Επηηξνπή 

Δηακαξηπξηώλ. 

8.1.1 Οπνηαδήπνηε δηακαξηπξία πξέπεη λα είλαη γξακκέλε ζηα Αγγιηθά ζην 

Επίζεκν Έληππν Δηακαξηπξίαο. Τν έληππν θαη ε θαηάζεζε $100,00 πξέπεη λα 

δνζνύλ ζηνλ Τερληθό Δηεπζπληή ηεο ICSD εληόο 15 ιεπηώλ από ηελ επίζεκε 

δεκόζηα δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

8.1.2 Ο Τερληθόο Δηεπζπληήο ηεο ICSD ζα απνθαζίζεη εάλ ε δηακαξηπξία 

ζρεηίδεηαη κε ην αζιεηηθό θνκκάηη ή ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ αγώλα. Η Επηηξνπή 

Δηακαξηπξίαο ζα εμεηάζεη όιεο ηηο δηακαξηπξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αζιεηηθό 

θνκκάηη θαη ν Αληηπξόζσπνο ηεο ICSD ζα εμεηάζεη όιεο ηηο δηακαξηπξίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην δηαδηθαζηηθό θνκκάηη. 

8.1.3 Η θαηάζεζε ησλ 100,00 USD ζα επηζηξαθεί ζηνλ αηηνύληα κόλν εάλ ε 

δηακαξηπξία ζεσξεζεί έγθπξε. 

 

8.2 Δηαδηθαζία εμέηαζεο δηακαξηπξίαο 
Η Επηηξνπή Δηακαξηπξίαο ζα ζπλεδξηάζεη ζηνλ ηόπν δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα ή ζε 

θαζνξηζκέλν γξαθείν ζε ρξόλν πνπ ζα απνθαζίζεη ν Τερληθόο Δηεπζπληήο ηεο ICSD. 

8.2.1 Ο Τερληθόο Δηεπζπληήο ηεο ICSD ζα πξνεδξεύεη ηεο Επηηξνπήο Δηακαξηπξίαο. 

8.2.2 Ο Αμησκαηνύρνο Αζιεηηζκνύ (SLO) ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ θξάηεζε 

αίζνπζαο ζπζθέςεσλ θαη ηνπο δηεξκελείο. 

8.2.3 Ο SLO ζα επηθνηλσλήζεη θαη ζα ελεκεξώζεη όια ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο 

Δηακαξηπξίαο γηα ηελ ώξα θαη ηνλ ηόπν ηεο ζπλεδξίαζεο. 

8.2.4 Ο Τερληθόο Δηεπζπληήο ηεο ICSD ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηηο επαθέο κε ηνλ 

Δηεπζπληή Αγώλσλ ηεο Κξαηηθήο Αζιεηηθήο Έλσζεο. 

8.2.5 Μεηά ηελ εθδίθαζε, ν Τερληθόο Δηεπζπληήο ηεο ICSD ζα δηαβηβάζεη ην 

πξσηόηππν Επίζεκν Έληππν Δηακαξηπξίαο (καδί κε ην ηέινο δηακαξηπξίαο εάλ ε 

έλζηαζε απνξξίθζεθε) ζηε Γξακκαηεία ηεο ICSD. Ο Αμησκαηνύρνο Αζιεηηζκνύ 

(SLO) ζα πξνσζήζεη έλα αληίγξαθν ηνπ εληύπνπ ζηελ έδξα ησλ Οιπκπηαθώλ 

Αγώλσλ Κσθώλ. 

9. ΠΡΟΘΗΚΗ 

9.1 Καηεγνξίεο βάξνπο 
Οη θαηεγνξίεο βάξνπο δελ κπνξνύλ λα αιιάμνπλ κεηά ηελ 1ε Απξηιίνπ 2022. 

9.2 Αζθάιηζε δηαγωληδόκελνπ 
Όινη νη αζιεηέο πξέπεη λα θέξνπλ αηνκηθή θαη έγθπξε αζθάιηζε. Κάζε Εζληθή 

Αζιεηηθή Οκνζπνλδία  Κσθώλ είλαη ππεύζπλε γηα ηπρόλ ηαηξηθά έμνδα εάλ ν αζιεηήο 

ηξαπκαηηζηεί πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηνλ αγώλα. 



 

 

9.3 Θαηξηθό πηζηνπνηεηηθό θαη εμνπζηνδόηεζε γνλέα 
Όινη νη αζιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο Κσθώλ ηνπ 2021 πξέπεη 

λα είλαη γελλεκέλνη: 

• Έσο θαη ηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2002 (ειηθία 19 εηώλ). 

• Οη αζιεηέο πνπ γελλήζεθαλ κεηαμύ 01 Ιαλνπαξίνπ 2003 θαη 31 Δεθεκβξίνπ 2003 ζα 

πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ θαηά ηνλ ηαηξηθό έιεγρν θαη ηε δύγηζε, ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό θαη 

εμνπζηνδόηεζε γνλέα ή θεδεκόλα ζηελ UWW ζε πεξίπησζε πνπ ν αζιεηήο δελ είλαη 18 

εηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηνξγάλσζεο. 

 

 

Σεκείσζε: απηόο ν θαλνληζκόο ππόθεηηαη ζε αιιαγέο. Τειεπηαία ελεκέξσζε ηελ Τεηάξηε, 09-Φεβ-22, 01:45:43 

GMT. 

     Ειιελνξσκατθή Πάιε 
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