
       Αγωνιστική περίοδος 2022 

ΕΓΚΥΡΑ ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝ   Π Ι Σ Τ Α Σ 

Ε.Ο.ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 

1.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 5.5.2022-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-ΟΜΝΙΟΥΜ 

2. >>  >>     >>   ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΟΜΝΙΟΥΜ 

3. >>  >>     >>        ΠΑΙΔΩΝ-ΟΜΝΙΟΥΜ 

4. >>  >>     >>        ΕΦΗΒΩΝ-ΟΜΝΙΟΥΜ 

5.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ-6,7,8.5.2022-ΕΦΗΒΩΝ-200μ.ταχυτ. 

6. >>  >>       >>          >>        ομαδικό σπριντ 

7. >>  >>       >>  >>        πόντων 

8. >>  >>       >>  >>         ατομικό πουρσουίτ 

9. >>  >>       >>   >>         κέιριν 

10. >>  >>       >>  >>         αποκλεισμός 

11. >>  >>       >>  >> σκρατς 

12. >>  >>       >>  >> ατομική χρον/ση 

13. >>  >>       >>         ΠΑΙΔΩΝ-200μ.ταχυτ. 

14. >>  >>       >>  >> ομαδικό σπριντ 

15. >>  >>       >>  >> ατομικό πουρσουϊτ 

16. >>  >>       >>  >> αποκλεισμός 

17. >>  >>       >>  >> πόντων 

18. >>  >>       >>  >> σκρατς 

19. >>  >>       >>  >> ατομική χρον/ση 

20. >>  >>       >>        ΝΕΑΝΙΔΩΝ-200μ.ταχυτ. 

21. >>  >>       >>  >> κέϊριν 

22. >>  >>       >>  >> σκρατς 

23. >>  >>       >>  >> ατομικό πουρσουϊτ 

24. >>  >>       >>  >> πόντων 

25. >>  >>                >>  >> αποκλεισμός 

26. >>  >>       >>   >> ατομική χρον/ση 

27. >>  >>       >>           ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-200μ.ταχυτ. 

28. >>  >>       >>       >> ομαδικό σπριντ 

29. >>  >>       >>  >> αποκλεισμός 

30. >>  >>       >>  >> ατομικό πουρσουϊτ 

31. >>  >>       >>  >> πόντων 

32. >>  >>       >>  >> ατομική χρον/ση 

33. >>  >>       >>  >> σκρατς 

34.1ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΙΣΤΑΣ Ε.Ο.Π.-3.4.2022-ΑΝΔΡΩΝ-κέϊριν 

35. >>  >> >>    >>       αποκλεισμός 

36. >>  >> >>             >>        200μ.ταχύτητας 

37. >>  >> >>    >>         σκρατς 

38. >>  >> >>       ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-αποκλεισμός 

39. >>  >> >>     >>           σκρατς 

40. >>  >> >>     >>           200μ.ταχύτητας 

41. >>  >> >>     >>           σκρατς 

42. >>  >> >>      ΠΑΙΔΩΝ-200μ.ταχύτητας 

43. >>  >> >> >> αποκλεισμός 



44.1ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΙΣΤΑΣ Ε.Ο.Π.-3.4.2022-ΕΦΗΒΩΝ-200μ.ταχύτητας 

45.Διασυλλογικός πίστας ΕΟΠ-3.4.2022-ΕΦΗΒΩΝ-κέϊριν (συμμετοχή 11 αθλητών).  

46.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΟΠ-27.7.2022-ΑΝΔΡΩΝ-ομνιουμ 

47.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΟΠ-29,30.7.2022-ΑΝΔΡΩΝ-κέϊριν 

48. >>  >>  >>        >>      ατομική καταδίωξη 

49. >>  >>  >>  >> αποκλεισμός 

50. >>  >>  >>  >> σκρατς 

51. >>  >>  >>  >> ταχύτητα 

52. >>  >>  >>  >> ομαδική καταδίωξη 

53. >>  >>  >>  >> πόντων 

54. >>  >>  >>  >> μάντισον 

55. >>  >>  >>  >> ατομική χρον/ση 

56. >>  >>  >>  >> ομαδικό σπριντ 

57.Διασυλλογικός ΕΟΠ-29,30.7.2022-ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ταχύτητα 

58. >>          >>  >>  κέϊριν 

 

Τ.Ε.Π.Α. 

1.Διασυλλογικός Π.Σ.ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-19.2.2022-ΠΑΙΔΩΝ-αποκλεισμός 

2. >>  >>      >>     ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-αποκλεισμός 

3. >>  >>      >>          ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-αποκλεισμός 

4. >>  >>      >>          ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-αποκλεισμός 

5. >>  >>      >>     ΠΑΙΔΩΝ-τέμπο 

6. >>  >>          >>     ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-τέμπο 

7. >>  >>      >>          ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-σκρατς 

8. >>  >>      >>     ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-σκρατς 

9.Διασυλλογικός Π.Σ.ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-19.6.2022-ΠΑΙΔΩΝ-τέμπο 

10. >>  >>     >>    ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-σκρατς 

11. >>  >>     >>    ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-σκρατς 

12. >>  >>     >>          ΠΑΙΔΩΝ-αποκλειμός 

13. >>  >>     >>    ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-αποκλεισμός 

14. >>  >>     >>    ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-αποκλεισμός 

 

Τ.Ε.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

1.Διασυλλογικός ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.ΡΟΔΟΥ-5.3.2022-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-ταχυτ. 

2. >>  >>      >>     ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ταχυτ. 

3. >>  >>      >>           ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-ταχυτ. 

4. >>  >>      >>      ΠΑΙΔΩΝ-ταχυτ. 

5. >>  >>      >>      ΑΝΔΡΩΝ,ΕΦΗΒΩΝ-ταχυτ. 

6. >>  >>      >>           ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-ατομική χρον/ση 

7. >>  >>      >>           ΠΑΙΔΩΝ-ατομική χρον/ση 

8. >>  >>      >>      ΑΝΔΡΩΝ,ΕΦΗΒΩΝ-ατομική χρον/ση 

9. >>  >>      >>      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-αποκλεισμός 

10. >>  >>      >>           ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-αποκλεισμός 

11. >>  >>      >>      ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-αποκλεισμός 

12. >>  >>      >>      ΠΑΙΔΩΝ-αποκλεισμός 

13. >>  >>      >>      ΑΝΔΡΩΝ,ΕΦΗΒΩΝ-αποκλεισμός 

14. >>  >>      >>      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-σκρατς 

15. >>  >>      >>      ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-σκρατς 



16. >>  >>      >>      ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-σκρατς 

17. >>  >>      >>      ΠΑΙΔΩΝ-σκρατς 

18. >>  >>      >>      ΑΝΔΡΩΝ,ΕΦΗΒΩΝ-σκρατς 

  

 

 


