
 

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΩΝΑ NESTOS TRAIL 2013 

 
 

 

 

 
 

ΓΔΝΙΚΑ 

 
Ο αγϊνασ Νζςτοσ Trail 2013 (Nestos Trail  - N.T 2013), είναι αγϊνασ δρόμου 10 χιλιομζτρων. Ακολουκεί 
ςτο μεγαλφτερο μζροσ του, το ειδυλλιακό μονοπάτι ακριβϊσ δίπλα ςτο ρου του ποταμοφ Νζςτου, ςε 
αντίκετθ κατεφκυνςθ και  με ελάχιςτθ κετικι υψομετρικι διαφορά. 
Απευκφνεται ςε δρομείσ με μικρι ι μθδενικι εμπειρία αγϊνων δρόμου, με ςκοπό  τθν ενκάρρυνςθ τθσ 
ςυμμετοχισ τουσ ςε τζτοιου είδουσ αγϊνεσ, και τθν καλλιζργεια ακλθτικισ κουλτοφρασ. Για τουσ 
αμφθτουσ/εσ ςε τζτοιου είδουσ δραςτθριότθτα, ζχει ςκοπό αναψυχισ. 
  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ 

 
Η εκκίνθςθ του αγϊνα κα δοκεί τθν  Κυριακι 27 Οκτωβρίου 2013 ςτισ 09:30 το πρωί από το Παρανζςτι. 
Ο τερματιςμόσ κα γίνει ςτο Παρανζςτι με ανϊτατο χρονικά αποδεκτό όριο τισ 2 ώρεσ και 30 λεπτά. 
  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑΓΡΟΜΗ 

 

Ο αγϊνασ ξεκινά από τθν πλατεία του ςιδθροδρομικοφ ςτακμοφ Ραρανεςτίου.  Διαςχίηει το κζντρο του 
Ραρανεςτίου, περνϊντασ αρχικά  από τον κεντρικό πεηόδρομο, ςτρίβει δεξιά , περνϊντασ κάτω από τθν 
πλατεία  και τθν εκκλθςία και φτάνοντασ ςτο δρόμο προσ Ρραςινάδα, ξαναςτρίβει δεξιά και φτάνει ςτο 
φψοσ του Κζντρου Υγείασ. Ρερνά κάκετα απζναντι τθν άςφαλτο του κεντρικοφ δρόμου Ραρανεςτίου – 
Ξάνκθσ.  Μετά τθ διάβαςθ τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ και διανφοντασ χωματόδρομο, ςτρίβει δεξιά 
περνϊντασ από κτθνοτροφικι μονάδα και λίγο πιο κάτω δίπλα από το παλιό ςτρατιωτικό πεδίο βολισ. 
Μετά το πεδίο βολισ ςτρίβει δεξιά  με κατεφκυνςθ δυτικι και ςυναντά κιόςκι. Εκεί ακολουκεί το μονοπάτι 
δίπλα ακριβϊσ από το Νζςτο ποταμό. Το ακολουκεί για 2850 μζτρα ςε αντίκετθ κατεφκυνςθ απ’ ότι ο 
ρουσ του ποταμοφ. Δεξιά και βόρεια βρίςκεται το Ραρανζςτι, αριςτερά μασ ο Νζςτοσ. Στο παραποτάμιο 
μζροσ τθσ διαδρομισ διαςχίηουμε κυρίωσ υδροχαρι βλάςτθςθ – χαρακτθριςτικά ςυναντοφμε ιτιζσ, 
ςφενδάμια, ςκλικρα, κρανιζσ, λεφκεσ, ενώ αν είμαςτε τυχεροί μπορεί να δοφμε κάποια βίδρα να 
ξεπροβάλει ςτθν άκρθ του ποταμοφ. Στο τζλοσ του μονοπατιοφ κα περάςουμε κάτω από τθ γζφυρα του 
αυτοκινθτόδρομου Δράμασ – Ξάνκθσ και κα φτάςουμε ςτο πρϊτο ςτακμό ανεφοδιαςμοφ, δίπλα ςτο 



 

ποτάμι, ςτθν πραςιά του παλιοφ ςτρατιωτικοφ φυλακίου και νυν ανακαινιςμζνου κζντρου υπαικρίων 
δραςτθριοτιτων. Συνεχίηουμε τθν πορεία μασ με βόρεια κατεφκυνςθ και πάντα κοντά ςτο ποτάμι. Θα 
περάςουμε κάτω από τθ γζφυρα τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ, από γραφικά ξφλινα γεφυράκια και κα 
ακολουκιςουμε το γραφικό μονοπάτι για άλλα 2500 μζτρα  περίπου. Στο ςθμείο αυτό ςτρίβοντασ δεξιά 
εγκαταλείποντάσ το γραφικό μονοπάτι και κα κατευκυνκοφμε προσ το χωριό Ξάγναντο. Θα περάςουμε 
από τθ πλατεία του χωριοφ, όπου και ο δεφτεροσ Στακμόσ ανεφοδιαςμοφ και ακολουκϊντασ τον 
αςφαλτόδρομο για 2500 μζτρα κα φτάςουμε ςτο ςθμείο τερματιςμοφ ςτο Ραρανζςτι. 

  

ΗΜΑΝΗ ΓΙΑΓΡΟΜΗ 

 

  

 Σιμανςθ τθσ διαδρομισ κα υπάρχει ςτουσ χωματόδρομοφσ, ςτουσ δαςικοφσ δρόμουσ και τα μονοπάτια, 
και κα φζρει τα χαρακτθριςτικά τθσ διοργάνωςθσ. 

 Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν είναι πινακίδεσ απλζσ. 
 Στθ φετινι διοργάνωςθ κα αποφευχκεί θ χριςθ κορδζλασ για αποφυγι ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ. 

 ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

Στον αγϊνα αυτό μποροφν να πάρουν μζροσ νζοι/εσ, άνδρεσ και γυναίκεσ που ζχουν γεννθκεί μζχρι και το 
ζτοσ 1995. 

 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι/εσ μποροφν να δθλϊςουν τθ ςυμμετοχι τουσ μζςω του διαδικτφου ςτθ διεφκυνςθ 
www.paranestivft.com 

Δεν απαιτείται προθγοφμενθ ακλθτικι εμπειρία ςε αγϊνεσ παρόμοιου είδουσ. 

 Η κρίςθ των αιτιςεων γίνεται από τθν Επιτροπι Αγϊνα. 
 Η αίτθςθ του ενδιαφερόμενου απορρίπτεται αν ο ακλθτισ ζχει αποκλειςτεί ςε προθγοφμενθ διοργάνωςθ 

για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. 
 Από τθ διοργάνωςθ κα δοκεί χρονικό διάςτθμα ζωσ 31 Αυγοφςτου 2013 ι τθν ςυμπλιρωςθ των 300 

ςυμμετοχϊν, για δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςτον αγϊνα.  
 Αίτθςθ μετά τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ απορρίπτεται ωσ εκπρόκεςμθ, εκτόσ αν δοκεί από τθν 

διοργάνωςθ παράταςθ ςτθν υποβολι αιτιςεων.  

  Μετά τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ δθλϊςεων ςυμμετοχισ κλείνει ο ςχετικόσ πίνακασ και αναρτάται ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ διοργάνωςθσ.  
Η Επιτροπι Αγϊνα μετά το κλείςιμο των δθλϊςεων ςυμμετοχϊν κα ειδοποιιςει τον/τθν κάκε 
ακλθτι/τρια ξεχωριςτά με e-mail ι με φαξ ςτον αρικμό που κα τθσ παραςχεκεί από τον/τθν ίδιο/α, για 
τθν αποδοχι ι όχι τθσ αίτθςισ του/τθσ. 
Στο site τθσ διοργάνωςθσ κα αναρτθκεί πίνακασ με τισ εγκεκριμζνεσ εγγραφζσ. 

 

 ΟΡΙΟ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 

 

Η Επιτροπι Αγϊνα ζκεςε ωσ ανϊτατο όριο ςυμμετοχϊν τισ 200 

 



 

 TAYTOΠΟΙΗΗ 

 
Οι δρομείσ μποροφν να παραλάβουν τον φάκελο ςυμμετοχισ τουσ από τθ Γραμματεία τθσ Διοργάνωςθσ 
επιδεικνφοντασ τθν αςτυνομικι ι υπθρεςιακι ταυτότθτα ι το διαβατιριό τουσ, τθν Κυριακι 27 
Οκτωβρίου από 8:00 π.μ. ζωσ 9:00 π.μ. 
  
  

ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

 

Δεν απαιτείται υποχρεωτικόσ εξοπλιςμόσ. 

 ΙΑΣΡΙΚΗ ΒΔΒΑΙΩΗ & ΤΠΔΤΘYΝΗ ΓΗΛΩΗ ΑΘΛΗΣΗ 

 
Δεν απαιτείται προςκόμιςθ ιατρικισ βεβαίωςθσ  κατά τθν παραλαβι του φακζλου από τθ γραμματεία. Οι 
ακλθτζσ/τριεσ κα πρζπει να υπογράψουν τθ ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ και να βεβαιϊνουν τθν άριςτθ 
υγεία τουσ. 
 

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

 
Στουσ ςυμμετζχοντεσ παρζχεται δυνατότθτα ιατρικισ υποςτιριξθσ με ευκφνθ τθσ διοργάνωςθσ, από τθν 
ϊρα παραλαβισ του φακζλου ςυμμετοχισ τουσ ζωσ το τζλοσ τθσ διοργάνωςθσ. Οι γιατροί τθσ 
διοργάνωςθσ κα βρίςκονται ςτα οριηόμενα από τθ διοργάνωςθ ςθμεία. Σε κάκε ςτακμό κα υπάρχει κουτί 
πρϊτων βοθκειϊν και οι εκελοντζσ που κα παρζχουν τθ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία. Αςκενοφόρο κα 
βρίςκεται ςτθ διάκεςθ τθσ διοργάνωςθσ ςε όλθ τθ διάρκειά τθσ. 
Το Κζντρο Υγείασ Ραρανεςτίου κα παρζχει επίςθσ τισ υπθρεςίασ του εφόςον χρειαςτεί. 
Επιςθμαίνεται ότι οι γιατροί τθσ διοργάνωςθσ κα επιφορτιςτοφν με τθ φροντίδα και περίκαλψθ 
ακλθτϊν/τριων που παρουςιάηουν τυχόν ςοβαρό πρόβλθμα. 
  

ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ (BIB) 

 

Σην θάθειν εγγξαθήο ζα ππάξρεη ν αξηζκόο ζπκκεηνρήο, ν νπνίνο είλαη κνλαδηθόο γηα θάζε 

αζιεηή/ηξηα.  

Ο αξηζκόο απηόο πξέπεη λα είλαη εκθαλήο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ζην κπξνζηά κέξνο ηνπ 

ζώκαηόο ηνπ/ηεο. Ο ηξόπνο ζηεξέσζεο ηνπ αξηζκνύ ζην ξνπρηζκό ηνπ/ηεο αζιεηή/ηξηαο είλαη ηεο 

δηθήο ηνπ επηινγήο θαη επζύλεο. 

Η δηνξγάλσζε ζα παξέρεη κέζα ζηεξέσζήο ηνπ. 

Η θάιπςε ηνπ αξηζκνύ ηνπ/ηεο αζιεηή/ηξηαο επηηξέπεηαη ζε πεξίπησζε πνπ επηβάιιεηαη ιόγσ 

θαθνθαηξίαο ή ςύρνπο είλαη όκσο ππνρξεσηηθή ε επίδεημή ηνπ ζηα ζεκεία ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαγξάθεηαη ε δηέιεπζε ηνπ/ηεο αζιεηή/ηξηαο. 

Απώιεηα ηνπ αξηζκνύ επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκό ηνπ/ηεο από ηνλ αγώλα, γη’ απηό εθηζηάηαη ε 

πξνζνρή ζηελ αζθαιή ζηεξέσζή ηνπ. 

 

 ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ 

 
Η ηερληθή ελεκέξσζε ησλ αζιεηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηνλ ηερληθό δηεπζπληή ηνπ αγώλα 

ζηηο 9.15 ην πξσί ζην ρώξν εθθίλεζεο. 

 



 

 
  

ΑΦΑΛΔΙΑ 

 
Κατά τθ διάρκεια του αγϊνα κα λειτουργοφν ομάδεσ αςφάλειασ («Σκοφπα») για τουσ ακλθτζσ, οι οποίεσ 
ακολουκϊντασ το τζλοσ τθσ κοφρςασ κα προςφζρουν βοικεια ςτουσ ακλθτζσ που τυχόν κα 
εγκαταλείψουν τθν προςπάκειά τουσ μεταξφ των ςτακμϊν. 
Ειδικό προςωπικό αςφάλειασ κα μετακινείται με οχιματα τθσ διοργάνωςθσ ςτα τμιματα τθσ διαδρομισ 

που βρίςκονται ςε αγροτικοφσ ι δαςικοφσ δρόμουσ, για να προςφζρουν βοικεια ςε αζιεηέο/ηξηεο που 
χριηουν τζτοιασ ι προκειμζνου να τουσ μεταφζρουν ςε περίπτωςθ που εγκατζλειψαν τον αγϊνα. Οι 
ομάδεσ αςφάλειασ κα φζρουν τθν ενδυμαςία τθσ διοργάνωςθσ και τα οχιματα αςφάλειασ κα φζρουν 
διακριτικά ςιματα. 
 
Τθν διοργάνωςθ κα υποςτθρίηει αςκενοφόρο ζνα ι περιςςότερα. 
  

ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΤΝΟΓΩΝ – ΘΔΑΣΩΝ 

 
Τουσ/τισ ακλθτζσ/τριεσ επιτρζπεται να υποςτθρίηουν ομάδεσ υποςτιριξθσ μόνο ςτουσ ςτακμοφσ που κα 
οριςτοφν από τθ διοργάνωςθ, όπου κα επιτρζπεται και θ παρουςία κεατϊν.  
Οι οδθγοί, ςυνοδοί των ακλθτϊν ι κεατζσ πρζπει να είναι ιδιαίτερα προςεκτικοί και φειδωλοί ςτισ 

μετακινιςεισ τουσ με οχιματα, ϊςτε να μθν τίκεται ςε κίνδυνο θ αςφάλεια των αζιεηώλ/ηξησλ ςτα 
ςθμεία που θ πορεία τουσ ςυμπίπτει (προςεχϊσ οριηόμενα) και θ ομαλι διεξαγωγι του αγϊνα. 

Οι ομάδεσ υποςτιριξθσ μποροφν να προςφζρουν ςτουσ/ςτισ αζιεηέο/ηξηεο τισ υπθρεςίεσ τουσ χωρίσ να 
παρεμποδίηουν το ζργο των Στακμϊν και πάντοτε κατόπιν αδείασ του επικεφαλοφσ του Στακμοφ, ο οποίοσ 
κα υποδεικνφει και τθ κζςθ τουσ ςτο χϊρο ϊςτε να μθν παρεμποδίηεται το ζργο του. 
Θεατζσ κα μποροφν επίςθσ να ενθμερϊνονται για τθν πορεία ςτον αγϊνα των ακλθτϊν/τριων από οκόνθ 
ςτο χϊρο τθσ γραμματείασ. 
 

 ΣΑΘΜΟΙ ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ  

 
Θα υπάρχουν δφο (2) ςτακμοί τροφοδοςίασ ςτα 3.318 μζτρα δίπλα ςτο αναψυκτιριο Forestis και ςτθν 
πλατεία του Ξάγναντου ςτα 6500 μζτρα περίπου. Στουσ ςτακμοφσ τροφοδοςίασ κα παρζχονται ςτουσ 
δρομείσ, νερό, αναψυκτικά, θλεκτρολφτεσ, τηελ ενζργειασ, μπιςκότα, ςοκολάτεσ, αποξθραμζνοι καρποί, 
καραμζλεσ, αλμυρά. 
 
  

ΠΟΙΝΔ 

 
Με ποινι αποκλειςμοφ τιμωρείται ο/θ αζιεηή/ηξηα όταν αποδεδειγμζνα:  

1. Σε ζλεγχο, κατά τθ διαδρομι, από τα εξουςιοδοτθμζνα άτομα τθσ διοργάνωςθσ, βρεκεί να μθν φζρει τον 
αρικμό ςυμμετοχισ του (bib). 

2. υπαίνει τθ διαδρομι ρίχνοντασ ςκουπίδια. 
3. Υποβοθκείται κατά τθ διαδρομι από τρίτουσ (ενδεικτικά μεταφορά με όχθμα, ςυνοδεία ςτθ διαδρομι 

κατά τθ διάρκεια του αγϊνα). 
4. Επιδεικνφει αντιακλθτικι ςυμπεριφορά προσ ςυνακλθτζσ, ςυνοδοφσ, εκελοντζσ, μζλθ τθσ Επιτροπισ 

Αγϊνα, μζλθ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ, δεν παρζχει βοικεια ςε πάςχοντα ςυνακλθτι, και δεν 
ςυμμορφϊνεται με τουσ κανονιςμοφσ του αγϊνα και τισ υποδείξεισ των εξουςιοδοτθμζνων από τθ 
Διοργάνωςθ ατόμων. 

5. Δεν διζρχεται από όλα τα ςθμεία ελζγχου. 

 



 

ΔΠΑΘΛΑ 

 
Ζπακλα και αναμνθςτικά δϊρα κα απονεμθκοφν: 

 Στουσ τρεισ πρϊτουσ άνδρεσ 
 Στισ τρεισ πρϊτεσ γυναίκεσ 
 Στον 1ο και 1θ κάκε θλικιακισ κατθγορίασ 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ: 
 18- 29 Α & Γ (Μ 20 W 20) 
 30-39 Α & Γ (Μ 30 W  30) 
 40-49 Α & Γ  (Μ 40 W  40) 
 50+     A & Γ  (Μ 50 W 50) 

 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΙΩΝ - ΓΙΑΓΡΟΜΗ - ΓΙΑΚΟΠΗ - ΑΚΤΡΩΗ ΑΓΩΝΑ 

 
 Η Επιτροπι Αγϊνα ζχει το δικαίωμα λόγω ακραίων ι δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν (χιονόπτωςθ, 
καταιγίδα, ιςχυροί άνεμοι) ι άλλων απρόβλεπτων γεγονότων και για λόγουσ αςφαλείασ των 

αζιεηώλ/ηξησλ ι των εκελοντϊν να: 
 αλλάξει τθν οριηόμενθ ϊρα εκκίνθςθσ 
 παρατείνει τα χρονικά όρια αποδεκτοφ τερματιςμοφ 
 τροποποιιςει μζροσ τθσ διαδρομισ 
 προβεί ςτθ διακοπι του αγϊνα 
 να ακυρϊςει τθ διεξαγωγι του αγϊνα 

Αθόκε ε Επηηξνπή Αγώλα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθόςεη ή αθπξώζεη ηελ πξνζπάζεηα 

αζιεηή/ηξηαο εθόζνλ ππάξμεη γλσκάηεπζε ηνπ γηαηξνύ ηνπ αγώλα πνπ λα ηελ ππνδεηθλύεη. 

Σε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ αγώλα ε θαηάηαμε ησλ αζιεηώλ γίλεηαη κε βάζε ην ρξόλν πνπ 

ζεκείσζε ζηνλ ηειεπηαίν ζηαζκό πνπ πέξαζε πξηλ ηελ δηαθνπή ηνπ αγώλα.  

Δίπισκα ζπκκεηνρήο δηθαηνύληαη όινη νη δξνκείο πνπ ζα ηεξκαηίζνπλ ζην νξηδόκελν από ηε 

δηνξγάλσζε απνδεθηό ρξνληθό όξην.  

 

Η δηνξγάλσζε έρεη ην δηθαίσκα ζπκπιήξσζεο θαη νξηζηηθνπνίεζεο αθόκα θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ 

θαλνληζκώλ ηνπ αγώλα, ε νπνία ζα γίλεηαη έγθαηξα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.  

 

 

 

ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ 

 
Η διοργάνωςθ και οι φορείσ που τθν απαρτίηουν δεν ευκφνονται για τυχόν βλάβθ τθσ υγείασ, ςωματικι 
κάκωςθ ι τον κάνατο ακλοφμενου/θσ, και κακζνασ από αυτοφσ γνωρίηοντασ τισ δυςκολίεσ του αγϊνα και 
τουσ κινδφνουσ από το περιβάλλον και τισ ςυνκικεσ που μπορεί να επικρατοφν ς’ αυτό ςυμμετζχει με δικι 
του αποκλειςτικά ευκφνθ, ζχοντασ κατακζςει ςτθ διοργάνωςθ ςχετικι ιατρικι βεβαίωςθ και υπεφκυνθ 
διλωςθ ανάλθψθσ κάκε ευκφνθσ και απαλλαγισ τθσ διοργάνωςθσ για βλάβθ τθσ υγείασ του/τθσ ςτθ 
διάρκεια ι μετά το πζρασ του αγϊνα ι για κάνατο. 

 

 

 



 

 

 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ 

 
 
Αποτελείται από τουσ:  

 Στυλιανό Μελιςςινό-Υπεφκυνοσ Αςφάλειασ Αγϊνα και Διαχείριςθσ Εκελοντϊν 

 Μιχάλθ Ραπαδόπουλο -Τεχνικόσ Διευκυντισ Αγϊνα 

 Ραρλόγλου Μιχαιλ – Υπεφκυνοσ φιλοξενίασ και οργανωτικϊν κεμάτων 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  

 
Κακθμερινά  
από 09:00 -13:00 για επικοινωνία: 

 Με τθ γραμματεία VFT κα. Ραπαδθμθτρίου Πλγα, ςτο τθλζφωνο 2521351338 και fax 2521351434και 
6977850301 . Επίςθσ ςτο email grammatiavft@gmail.com (ι ςτα email info@paranestivft.com και 
admin@paranestivft.com) 
 Με τον Τεχνικό Δ/ντθ κ. Ραπαδόπουλο Μιχάλθ ςτο τθλζφωνο 6977640210 και ςτο mail 

mihail43@otenet.gr 
 Με τθν υπεφκυνθ παράλλθλων εκδθλϊςεων κα. Τηιμου Εφθ ςτο τθλζφωνο 2521351417 
 Με τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Αγϊνα κ. Στζλιο Μελιςςινό ςτο κινθτό 6937428286 

Το διάςτθμα από 24 ζωσ 30 Οκτωβρίου κα λειτουργιςει και άλλθ τθλεφωνικι γραμμι ςτο χϊρο τθσ 
γραμματείασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


