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ΘΕΜΑ: «Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού»
Αγαπθτζσ και αγαπθτοί ςυνάδελφοι,
Η 15θ Οκτωβρίου ζχει παγκοςμίωσ κακιερωκεί ωσ θ θμζρα εορταςμοφ του «Λευκοφ
Μπαςτουνιοφ», με ςτόχο τθ διάδοςθ τθσ μεγάλθσ ςθμαςίασ τθσ χριςθσ του και τθν
ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ ςτθν προςπάκεια των ατόμων, με προβλιματα όραςθσ, για μια πιο
ανεξάρτθτθ διαβίωςθ.
Αφενόσ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτών και μακθτριών (ςτα προβλιματα που
αντιμετωπίηουν τα άτομα με προβλιματα όραςθσ) και αφετζρου για τθ γνωριμία τουσ με μθ
διαδεδομζνα ακλιματα ςασ επιςυνάπτω 2 pdf αρχεία που επιμελικθκε θ ΤΦΑΧΑ τθσ ΔΔΕ Δυτικισ
Θεςςαλονίκθσ κ. Ζλςα Σςαοφςθ. Σο ζνα αρχείο αφορά το Goalball και το άλλο το Ποδόςφαιρο 5Χ5
Tυφλών. Θα βρείτε χριςιμεσ πλθροφορίεσ κακώσ και βίντεο που μποροφν να δουν τα παιδιά για να
κατανοιςουν καλφτερα τα ακλιματα.
Η υντονίςτρια Ε.Ε. ΠΕ11

Δρ. Όλγα Βαςιλειάδου

Επιμέλεια: Τσαούση Ελισάβετ

Ειζαγωγή

◻ Πνόκειπαι για ομαδικό άθκημα, οπο ομοίο ορμμεπέξορν
μόνο πρςκοί αθκηπέξ ή αθκηπέξ με μειτμένη όναοη.
◻ Σε εμίμεδο ανασρξήξ μμονούν να αοξοκηθούν όκοι
ανελάνπηπα αμό ηκικία, ςροική καπάοπαοη ή βαθμό
αμώκειαξ όναοηξ.
◻ Σε εμίμεδο μντπαθκηπιομού αμαιπεί πεξνική, δύναμη,
παξύπηπα, γνήγονη ανπίδναοη, ομαδικόπηπα, ερκργιοία
και κακή αίοθηοη πορ ξώνορ.

Ειζαγωγή
◻ Διελάγεπαι οε κκειοπό γήμεδο Πεποοςαίνιοηξ.
◻ Παίζεπαι αμό άνδνεξ και γρναίκεξ και κάθε ομάδα
αμοπεκείπαι αμό πνειξ βαοικούξ μαίκπεξ και πνειξ
αναμκηντμαπικούξ.
◻ Σκομόξ πορ μαιξνιδιού είναι η μία ομάδα να κρκήοει πη
μμάκα με πο ξένι μνοξ πην ανπίμακη μκερνά και να
οημειώοει γκοκ, ενώ οι ανπίμακοι μαίκπεξ μνοομαθούν να
πην αμοκνούοορν με ομοιοδήμοπε μένοξ πορ οώμαποξ
πορξ.
◻ Νικήπνια αναδεικνύεπαι η ομάδα μορ θα μεπύξει πα
μενιοοόπενα γκοκ.

Εξοπλιζμόρ

Μπάλα

◻ Η μμάκα είναι αμό καορποούκ, έξει 8 πνύμεξ και είναι
καπαοκεραομένη ούμςτνα με πιξ μνοδιαγναςέξ πηξ
Τεξνικήξ Εμιπνομήξ πηξ IBSA.
◻ To βάνοξ πηξ είναι 1.250 γναμμάνια και η μενιςένειά πηξ
76 εκαποοπά.
◻ Σπο εοτπενικό πηξ ρμάνξορν κορδορνάκια, πα ομοία
ορμβάκκορν οπον ακοροπικό μνοοαναποκιομό πτν
μαικπών.

Κανονιζμοί
Καπηγονίεξ
Οι ορμμεπέξονπεξ μαίκπεξ, μνέμει να ανήκορν οπιξ
καπηγονίεξ Β1, Β2 ή Β3

Οι καπηγονίεξ είναι αγτνιοπικέξ και
μνοοδιονίζορν πο βαθμό ομπικήξ ολύπηπαξ και
ομπικού μεδίορ πτν μαικπών.

Κανονιζμοί
◻ Όκοι οι μαίκπεξ είναι ρμοξνετμένοι καπά πη διάνκεια πορ μαιξνιδιού
να κακύμπορν πα μάπια πορξ με ομπικά οκίαοπνα πα ομοία δεν
εμιπνέμορν πην είοοδο πορ ςτπόξ και εκέγξονπαι αμό πορξ διαιπηπέξ
μνιν αμό πην ένανλη πορ αγώνα.
◻ Καπά πη διάνκεια πορ αγώνα οι μαίκπεξ μνοοαναποκίζονπαι ακοροπικά
αμό πον ήξο πηξ μμάκαξ, η ομοία ςένει οπο εοτπενικό πηξ
κορδορνάκια.
◻ Για πο κόγο αρπό οι θεαπέξ μνέμει να κάνορν αμόκρπη ηορξία και να
ξεινοκνοπούν μόνο μεπά πην εμίπερλη γκοκ ή μεπά πο πέκοξ πηξ κάθε
μενιόδορ.
◻ Νικήπνια αναδεικνύεπαι η ομάδα μορ θα οημειώοει πα μενιοοόπενα
γκοκ.

Κανονιζμοί
◻ Η κανονική διάνκεια πορ αγώνα είναι 2 ημίξνονα πτν 10΄ με
ενδιάμεοο διάκειμμα 3΄
◻ Σε μενίμπτοη ιοομακίαξ μαίζεπαι μανάπαοη, η ομοία διανκεί 2
ημίξνονα πτν 3΄
◻ Σε μενίμπτοη νέαξ ιοομακίαξ εκπεκούνπαι εκεύθενεξ βοκέξ, ο
ανιθμόξ πτν ομοίτν είναι ίοοξ με πον εκάξιοπο ανιθμό πτν
δηκτθένπτν μαικπών.

◻ Σπην κανονική διάνκεια πορ αγώνα εμιπνέμονπαι 3 ακκαγέξ και 3 time
out πτν 45’’
◻ Σε μενίμπτοη μανάπαοηξ ενόξ αγώνα, κάθε ομάδα έξει δικαίτμα για
1 εμιμκέον ακκαγή και 1 time out

Κανονιζμοί
Αγωνιζηικόρ Χώπορ
Το γήμεδο έξει οξήμα ονθογώνιορ μανακκηκόγναμμορ και οι διαοπάοειξ πορ είναι 18
x 9 μέπνα. Τα πένμαπα πομοθεπούνπαι οπιξ μικνέξ μκερνέξ πορ γημέδορ, έξορν ύσοξ
1,30μ. και μήκοξ 9μ., και εκπείνονπαι καπά πο μήκοξ πτν πεκικών γναμμών.
Ξεκινώνπαξ αμό κάθε πεκική γναμμή μνοξ πο κένπνο πορ γημέδορ, διακνίνεπαι η
μενιοξή πηξ ομάδαξ (team area) διαοπάοετν 3μ. μήκορξ και 9μ. μκάπορξ. Ακοκορθεί
η μενιοξή μνοογείτοηξ (landing area) μήκορξ 3μ. και μκάπορξ 9μ.

Κανονιζμοί
Αγωνιζηικόρ Χώπορ
Τέκοξ, πο ενδιάμεοο πμήμα πορ γημέδορ μεπαλύ πτν μενιοξών μνοογείτοηξ,
αμοπεκεί πην ορδέπενη ζώνη (neutral area) μκάπορξ 9μ. και μήκορξ 6μ., η ομοία
ξτνίζεπαι οε δύο μένη αμό πην κενπνική γναμμή. Όκεξ οι διαγναμμίοειξ, με ελαίνεοη
πιξ πεκικέξ γναμμέξ, είναι ανάγκρςεξ ώοπε να εμιπνέμορν πον αμπικό
μνοοαναποκιομό πτν μαικπών. Εμίοηξ, οπην μενιοξή κάθε ομάδαξ ξανάοοονπαι
ανάγκρςεξ γναμμέξ θέοετν και μνοοαναποκιομού πτν μαικπών.

Ποινέρ
Ποινέξ δίνονπαι οε μενίμπτοη μνοοτμικού ή ομαδικού οςάκμαποξ.
Σε κάθε μενίμπτοη οπο γήμεδο μαναμένει μόνο έναξ μαίκπηξ για να αμοκνούοει πο
μένακπι.
Σπο μνοοτμικό οςάκμα μαναμένει ο μαίκπηξ, ο ομοίοξ διέμναλε πο οςάκμα, ενώ

Ποινέρ
Πποζωπικό πέναληι δίνεηαι ζηην πεπίπηωζη πος:
◻ Η μμάκα, μεπά πην αμεκερθέντοή πηξ αμό πο ξένι πορ μαίκπη,
δεν αγγίλει πορκάξιοπον μια ςονά πην μενιοξή ομάδαξ ή πην
μενιοξή μνοογείτοηξ (High ball)

◻ Η μμάκα δεν ακορμμήοει πορκάξιοπον μια ςονά πην ορδέπενη
μενιοξή (Long ball)
◻ Ο ίδιοξ μαίκπηξ κάνει μενιοοόπενεξ αμό δρο ορνεξόμενεξ
βοκέξ (Third time throw)
◻ Η μμάκα οπαμαπήοει οπην μενιοξή μνοογείτοηξ πηξ
αμρνόμενηξ ομάδαξ, μεπά αμό βοκή, και η αμρνόμενη ομάδα δε
μμονέοει να πη ςθάοει (Short Ball)

Ποινέρ
Πποζωπικό πέναληι δίνεηαι ζηην πεπίπηωζη πος:
◻ Ο μαίκπηξ αγγίλει πα ομπικά οκίαοπνα καπά πη διάνκεια πορ
αγώνα ή πορ time out ξτνίξ πην άδεια πορ διαιπηπή
◻ Η μνώπη εμαςή πορ αμρνόμενορ μαίκπη με πη μμάκα γίνει ξτνίξ
αρπόξ να αγγίζει πην μενιοξή πηξ ομάδαξ πορ, πορκάξιοπον με ένα
μένοξ πορ οώμαπόξ πορ
◻ Ο μαίκπηξ μνοκακέοει καθροπένηοη πορ αγώνα

◻ Ο μαίκπηξ ορμμενιςένεπαι ανπιαθκηπικά
◻ Ο μαίκπηξ καπά πην εκπέκεοη πηξ βοκήξ μνοκακεί θόνρβο, ομόπε
δεν εμιπνέμει οπορξ ανπιμάκορξ να ανπικηςθούν πην μονεία πηξ
μμάκα

Ποινέρ
Ομαδικό μένακπι δίνεπαι οε μενίμπτοη μορ:
◻

Μια ομάδα από ηη ζηιγμή πος αποκηά ηην καηοσή ηηρ μπάλαρ
δεν εκηελέζει βολή μέζα ζε δέκα δεςηεπόλεπηα

◻

Καθςζηεπήζει ηον αγώνα

◻

Οποιοδήποηε μέλορ ηηρ ομάδαρ ζςμπεπιθεπθεί ανηιαθληηικά

◻

◻

Πποκαλεί θόπςβο καηά ηην εκηέλεζη ηηρ βολήρ, οπόηε δεν
επιηπέπει ζηοςρ ανηιπάλοςρ να ανηιληθθούν ηην ποπεία ηηρ
μπάλαρ
Ο πποπονηηήρ ή οποιοδήποηε άλλο άηομο από ηον πάγκο
δώζει οδηγίερ ζηοςρ παίκηερ, εκηόρ από ηη διάπκεια ηων time
outs και ηος διαλείμμαηορ μεηαξύ ηων ημισπόνων

Αθληηές
Ελληνικέρ ομάδερ

Σπην Εκκάδα πο άθκημα λεκίνηοε να αναμπύοοεπαι οπη Θεοοακονίκη αμό
πον Ιούνιο πορ 2001.

Έξορμε μεγάκεξ εμιπρξίεξ, ενδεικπικά:
Παναοκρμμιακούξ Αγώνεξ πηξ Αθήναξ η Ομάδα Ανδνών 12η θέοη και η
ομάδα Γρναικών 8η θέοη.
Πανερντμαοκό Πντπάθκημα Γκόκμμοκ 2005 η ομάδα Γρναικών 3η θέοη.
Πανερντμαοκό Πντπάθκημα 2019 Γενμανία οι Γρναίκεξ 7η θέοη και οι
Άνδνεξ 8η θέοη

Πηγή: Ελληνική Παπαολςμπιακή Επιηποπή
Επιζκεθηείηε ηον παρακάηω ζύνδεζμο για να παρακολοσθήζεηε
αγώνα Goalball αμό πορξ Παναοκρμμιακούξ Αγώνεξ πορ 2016
5:1

https://video.link/w/nsunb

ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ
ΣΤΦΛΩΝ

Επιμέλεια: Τσαούση Ελισάβετ

Δηζαγσγή
◻

◻

◻

Η ανάμπρλη πορ Ποδοοςαίνορ 5×5 ρμήνλε ναγδαία
μαγκοομίωξ.
Το
μνώπο
Γθνικό
Πνωπάθκημα
μναγμαπομοιήθηκε οπην Ιομανία πο 1986. Έκποπε, πο αγώνιομα
αναμπύοοεπαι οε μοκκέξ ξώνεξ.
Ονόοημο για πην ελέκιλη πορ Ποδοοςαίνορ 5×5 αμοπέκεοαν οι
Παναοκρμμιακοί Αγώνεξ πηξ Αθήναξ, καθώξ πο άθκημα
ορμμενικήςθηκε για μνώπη ςονά οπο εμίοημο μνόγναμμα πων
Αγώνων
Η Διεθνήξ Ομοομονδία Ποδοοςαίνορ (FIFA) οε ορνενγαοία με
πην Γμιπνομή Ποδοοςαίνορ πορ Διεθνούξ Αθκηπικού
Ονγανιομού Τρςκών (IBSA), είναι ρμεύθρνεξ για πην ελέκιλη
πορ αθκήμαποξ.

Δηζαγσγή
◻

◻

◻

◻

Το Ποδόοςαινο 5×5, μορ οπην Γκκάδα είναι γνωοπό και με
πην ονομαοία Ποδόοςαινο Τρςκών, είναι ένα δημοςικέξ
άθκημα για πρςκούξ αθκηπέξ και αθκηπέξ με μειωμένη
όναοη.
Κάθε μοδοοςαινικόξ αγώναξ μαίζεπαι αμό 2 ομάδεξ πων
10 αθκηπών εκ πων ομοίων πέοοενιξ πρςκοί αθκηπέξ και
έναξ πενμαποςύκακαξ με μειωμένη ή κανονική όναοη
βνίοκονπαι ενπόξ αγωνιοπικού ξώνορ και μένπε είναι
αναμκηνωμαπικοί.

Έναξ αγώναξ Ποδοοςαίνορ 5×5 έξει διάνκεια 50 κεμπών
και μναγμαπομοιείπαι οε 2 ημίξνονα πων 25 κεμπών.
Γνδιάμεοα μανεμβάκκεπαι ένα 10κεμπο διάκειμμα.
Νικήπνια ανακηνύοοεπαι η ομάδα μορ μεπρξαίνει πα
μενιοοόπενα γκοκ.

Δμνπιηζκόο

Μμάκα

Οςθακμεμίδεομο ή μάοκα

◻

Οι αθκηπέξ μορ βνίοκονπαι
μέοα οπο γήμεδο, εκπόξ πορ
πενμαποςύκακα,
ςονούν
μάοκα ή οςθακμεμίδεομο για
να ελαοςακίζεπαι ιοόπηπα
μεπαλύ πων μαικπών

◻

◻

Δενμάπινη ή αμό ειδικό
ορνθεπικό
ρκικό
με
μενιςένεια 62 εκαποοπών
και
βάνοξ
490-520
γναμμανίων.
Φένει εοωπενικό ηξηπικό
μηξανιομό για να γίνεπαι
ανπικημπή αμό πορξ αθκηπέξ

Καλνληζκνί

Ο αγσληζηηθόο ρώξνο ηνπ Πνδνζθαίξνπ απνηειείηαη
από έλα νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν γήπεδν
θαιπκκέλν κε θπζηθό ή ζπλζεηηθό ρόξην. Σν κήθνο
ηνπ γεπέδνπ θπκαίλεηαη κεηαμύ 38 θαη 42 κέηξσλ ελώ
ην πιάηνο ηνπ κεηαμύ 18 θαη 22 κέηξσλ.

.

Αγσληζηηθόο Υώξνο
ηηο πιάγηεο γξακκέο ηνπνζεηείηαη έλα πξνζηαηεπηηθό πιέγκα ύςνπο 2
κέηξσλ Σν ηέξκα έρεη κήθνο 3 κέηξα θαη ύςνο 2 κέηξα, ελώ ε πεξηνρή ηνπ
ηεξκαηνθύιαθα, γύξσ από ηελ εζηία, έρεη δηαζηάζεηο 5×2 κέηξα. ε
απόζηαζε 6 κέηξσλ από ην θέληξν ηνπ ηέξκαηνο βξίζθεηαη κία άζπξε
θπθιηθή βνύια, από όπνπ εθηεινύληαη ηα πέλαιηη. Σν ζεκείν ηνπ δηπινύ
πέλαιηη βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 9 κέηξσλ

Καλνληζκνί
Καπηγονίεξ
Β1: Αθκηπέξ πρςκοί.
Β2, Β3: Αθκηπέξ οι ομοίοι βκέμορν μενικώξ.
Σπο Ποδόοςαινο 5×5 μμονούν να κάβορν μένοξ και
αθκηπέξ με κανονική όναοη ωξ πενμαποςύκακεξ.
Σε αρπή πη μενίμπωοη ο πενμαποςύκακαξ δεν μνέμει να
είναι εγγεγναμμένοξ πα μνοηγούμενα μένπε έπη οε
Ομοομονδία πορ Ποδοοςαίνορ 5×5 ή οε Ομοομονδία
Ποδοοςαίνορ (FIFA)
.

Καλνληζκνί
◻

◻

Κάθε ομάδα αμοπεκείπαι αμό οξπώ μοδοοςαινιοπέξ και δύο
πενμαποςύκακεξ. Καπά πη διάνκεια ενόξ μοδοοςαινικού αγώνα, μαίζορν
μένπε αθκηπέξ για κάθε ομάδα, εκ πων ομοίων οι πέοοενιξ είναι πρςκοί
αθκηπέξ πηξ καπηγονίαξ Β1 και ο μέμμποξ είναι ο πενμαποςύκακαξ ο
ομοίοξ μμονεί να ανήκει οπην καπηγονία Β2 ή Β3. Γμίοηξ, εμιπνέμεπαι να
γίνορν μέξνι μένπε ακκαγέξ αμό ούνοκο μένπε αναμκηνωμαπικών
μοδοοςαινιοπών.

Οι μοδοοςαινιοπέξ, με ελαίνεοη πον πενμαποςύκακα, οπη διάνκεια ενόξ
αγώνα ςονούν οςθακμεμίδεομο ή μάοκα μορ κακύμπει πα μάπια πορξ, έποι
ώοπε να ελαοςακίζεπαι η ιοόπηπα μεπαλύ πων αθκηπών με διαςονεπικό
βαθμό αμώκειαξ όναοηξ.

Καλνληζκνί
◻

◻

◻

◻

Έλαο αγώλαο Πνδνζθαίξνπ έρεη δηάξθεηα 50
ιεπηώλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε δύν εκίρξνλα ηωλ
25 ιεπηώλ, κε έλα ελδηάκεζν δηάιεηκκα 10 ιεπηώλ.
Σηόρνο ηωλ δύν νκάδωλ είλαη λα ζεκεηώζνπλ γθνι
ζην αληίπαιν ηέξκα, ρωξίο λα παξαβηάδνπλ ηνπο
θαλνληζκνύο ηνπ αζιήκαηνο.
Σε πεξίπηωζε ηζνπαιίαο θαηά ηνλ εκηηειηθό ή ηειηθό
κεηά ηελ νινθιήξωζε ηωλ δύν 25ιεπηωλ
εκηρξόλωλ, αθνινπζεί παξάηαζε δύν 10ιεπηωλ
πεξηόδωλ. Δάλ δελ αλαδεηρηεί ληθεηήο κεηά ηελ
παξάηαζε, νη νκάδεο πξνρωξνύλ ζηε δηαδηθαζία
ηωλ πέλαιηη.
Η δηεμαγωγή ηνπ αγώλα ειέγρεηαη από έλα δηαηηεηή,
ν νπνίνο έρεη ηελ ππνρξέωζε λα εθαξκόδεη ηνπο
θαλνληζκνύο ηνπ αζιήκαηνο. Έλαο βνεζόο
δηαηηεηήο, ν νπνίνο θηλείηαη θαηά κήθνο ηωλ πιάγηωλ
γξακκώλ ηνπ αγωληζηηθνύ ρώξνπ δηεπθνιύλεη ην
έξγν ηνπ

Πνηλέο
Πεξηπηώζεηο παξάβαζεο

◻

◻

◻

◻

Αλ ν αζιεηήο αθνπκπήζεη ηνλ νθζαικεπίδεζκν ή ηε κάζθα, ρξεώλεηαη
κε παξάβαζε (θάνπι). Δθόζνλ έλαο παίθηεο ζπγθεληξώζεη πέληε
πξνζωπηθά θάνπι απνθιείεηαη από ηνλ αγώλα θαη αληηθαζίζηαηαη από
άιινλ παίθηε.
Αλ ν ηεξκαηνθύιαθαο βγεη έμω από ηα όξηα ηεο πεξηνρήο ηνπ, ηόηε
ρξεώλεηαη παξάβαζε ζηελ νκάδα.
Αλ έλαο παίθηεο θιωηζήζεη ή επηρεηξήζεη λα θιωηζήζεη έλαλ αληίπαιν
παίθηε, ή ζπξώμεη έλαλ αληίπαιν παίθηε ρξεζηκνπνηώληαο ηα ρέξηα ή
ηα πόδηα ηνπ, ηόηε ρξεώλεηαη κε θάνπι θαη ε αληίπαιε νκάδα απνθηά ην
δηθαίωκα λα εθηειέζεη πέλαιηη από ηα 6 κέηξα.
Καηά ηελ εθηέιεζε ελόο πέλαιηη, ε ακπλόκελε νκάδα έρεη δηθαίωκα λα
ζρεκαηίζεη ακπληηθό ηείρνο εθόζνλ έρεη ρξεωζεί κέρξη θαη ηξία νκαδηθά
θάνπι αλά εκίρξνλν. Σε αληίζεηε πεξίπηωζε ην πέλαιηη εθηειείηαη από
ηα 9 κέηξα ρωξίο ζρεκαηηζκό ακπληηθνύ ηείρνπο.

Κάξηεο
Κίηξηλε
◻

Ο δηαηηεηήο δείρλεη θίηξηλε
θάξηα ζε παίθηε πνπ
επηδεηθλύεη
αληηαζιεηηθή
ζπκπεξηθνξά, αληηδξά κε
άζρεκν ηξόπν ιεθηηθά ή κε
θηλήζεηο, θαηαπαηά ηνπ
θαλνληζκνύο
ηνπ
αζιήκαηνο, θαζπζηεξεί ηελ
επαλέλαξμε ηνπ αγώλα ή
εγθαηαιείπεη ή εηζέξρεηαη
ζηνλ
αγωληζηηθό
ρώξν
ρωξίο
ηελ
άδεηα
ηνπ
δηαηηεηή.

Kόθθηλε
◻

Ο
δηαηηεηήο
δείρλεη
θόθθηλε
θάξηα
θαη
ζπλεπώο απνβάιιεη έλαλ
αζιεηή
από
ηνλ
αγωληζηηθό
ρώξν,
αλ
απηόο
αγωλίδεηαη
αληηαζιεηηθά, επηδεηθλύεη
αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά,
ρηππάεη αληίπαιν εθηόο
αγωληζηηθήο
δξάζεο,
ζηακαηάεη ηε κπάια κ

Αζιεηέο
Η Διιεληθή Οκάδα
Πνδνζθαίξνπ 5×5

Οκάδεο Γηεζλνύο Δπηπέδνπ
◻

Σην
Παγθόζκην
Πξωηάζιεκα
πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηε
Βξαδηιία
ζηηο
30
Ννεκβξίνπ
–
8
Γεθεκβξίνπ 2002, ηηο ηξεηο
πξώηεο ζέζεηο θαηέιαβαλ
ε Αξγεληηλή, ε Ιζπαλία
θαη ε Βξαδηιία.

◻

◻

◻

ζηνπο
Παξανιπκπηαθνύο
Αγώλεο ηεο Αζήλαο θαηάθεξε
λα θαηαηαρζεί 4ε.
Σην Παγθόζκην Πξωηάζιεκα
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε
Βξαδηιία ζηηο 30 Ννεκβξίνπ
έωο 8 Γεθεκβξίνπ 2002,
θαηέιαβε ηελ έθηε ζέζε.
Σην
Παλεπξωπαϊθό
Πξωηάζιεκα
πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηε
Γαιιία ην 2009, ε ειιεληθή
νκάδα θαηέιαβε ηελ 4ε ζέζε.

Πεγή: Διιεληθή Παξανιπκπηαθή Δπηηξνπή
Μπνξείηε λα δείηε:

https://video.link/w/MAunb
https://video.link/w/xDunb

