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 ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ ΦΤΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΖ 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ 
 
 

Ζ  9δ Οθοιπζάδα Φοζζηώκ Δπζζηδιώκ ηδξ Δονωπαϊηή Έκωζδξ, δζελήπεδ ζηζξ  
πόθεζξ  Pardubice & Hradec Kralove ηδξ Σζεπίαξ από ηζξ 10 ιέπνζ ηζξ 16 
Απνζθίμο 2011.  
 
ημ δζαβωκζζιό πήνακ ιένμξ 20 πώνεξ ηδξ Δονωπαϊηήξ Έκωζδξ ιε δύμ 
μιάδεξ ηωκ 3 ιαεδηώκ από ηάεε πώνα. Γζηαίωια ζοιιεημπήξ είπακ ιαεδηέξ 
ηδξ  Β΄ Λοηείμο ηάηω ηωκ 17 εηώκ. 
 
Σδκ Κοπνζαηή ακηζπνμζωπεία απμηεθμύζακ μζ ιαεδηέξ ηαζ ιαεήηνζεξ:  
 
1. Ηωάκκμο Φίθζππμξ (Υδιεία), ημο  Λοηείμο   Παθαζμιεηόπμο   Λεοηωζίαξ 

2. Θωιά Θωιάξ  (Φοζζηή), ημο  Λοηείμο   Παθαζμιεηόπμο   Λεοηωζίαξ                          

3. Μδθζώηδξ  Υνίζημξ  (Βζμθμβία), ημο  Λοηείμο   Παθαζμιεηόπμο   Λεοηωζίαξ                 

4. ωηδνζάδδξ ωηήνδξ (Υδιεία), ημο   Λοηείμο  Απ. Βανκάαα Λεοηωζίαξ 

5. Βανκάαα Πακαβζώηα (Φοζζηή), ημο  Λακζηείμο  Λοηείμο Α΄ Λειεζμύ 

6. Υνίζημο Υνύζακεμξ  (Βζμθμβία), ημο  Λοηείμο   Αβ. Ηωάκκδ Λειεζμύ 

 

Οζ πνώημζ ηνεζξ απμηεθμύζακ ηδκ μιάδα Α ηαζ μζ επόιεκμζ ηνεζξ ηδκ μιάδα Β. 

Ζ ζοκμθζηή  ααειμθμβία ηωκ μιάδωκ ιαξ ζηζξ δύμ ενβαζηδνζαηέξ ελεηάζεζξ 
είκαζ δ  αηόθμοεδ : 
 
ΟΜΑΓΑ Α :  164 μονάδες 
ΟΜΑΓΑ Β :  164,5 μονάδες 
      

Καζ μζ δύμ μιάδεξ  ηένδζζακ τάλκινο ιεηάθθζμ. 
Δίκαζ πμθύ ζδιακηζηό κα ζδιεζώζμοιε όηζ ηζξ θζβόηενεξ ιμκάδεξ βζα ανβονό 
ιεηάθθζμ πήνε δ μιάδα Α ημο Βεθβίμο ιε 167 ιμκάδεξ. Καζ μζ δύμ μιάδεξ ηδξ 
Κύπνμο ααειμθμβζηά ανίζημκηακ ζηδκ ημνοθή ηωκ πάθηζκωκ ιεηαθθίωκ. 
 
Πμθθά εέιαηα ζε αοηό ημ δζαβωκζζιό ήηακ εηηόξ ηωκ ακαθοηζηώκ 
πνμβναιιάηωκ ηδξ Κύπνμο. 
 
Οζ ααειμθμβίεξ ηαζ ηωκ δύμ Κοπνζαηώκ μιάδωκ είκαζ πάνα πμθύ ηαθέξ 

ζύιθωκα ηαζ ιε ημ ααειό δοζημθίαξ ηδξ ελέηαζδξ.  

Ζ πρώηη εργαζηηριακή άζκηζη είπε ωξ εέια ηη μπύρα ηαζ απμηεθείημ 
από ηζξ πζμ ηάηω αζηήζεζξ: 
    1. Εοιμιύηδηεξ - αθημμθζηή γύιωζδ  
    2. Σζηθμδόηδζδ δζαθύιαημξ εεζμεεζζημύ καηνίμο - Οβημιεηνζηόξ  
        πνμζδζμνζζιόξ  οπμθεζιιαηζηήξ βθοηόγδξ.  
    3. Μέηνδζδ ποηκόηδηαξ ηαζ αθημμθζημύ ααειμύ ηδξ ιπύναξ – Πμζμηζηή  
        εηηίιδζδ  ηδξ παναβωβήξ CO2  από ηδ ιαβζά ηδξ ιπύναξ 

      
 

http://en.visitpardubice.com/
http://www.hradeckralove.cz/gbr/


 Ζ δεύηερη εργαζηηριακή  άζκηζη είπε ωξ εέια ημοξ θακούς/ θακούς 
επαθής ηαζ απμηεθείημ από ηζξ πζμ ηάηω αζηήζεζξ:   
 
    1. Οπηζηέξ ζδζόηδηεξ δζαθόνωκ ηύπωκ θαηώκ – Οπηζηή ηνάπεγα – θαημί  
        επαθήξ 
    2. Σζηθμδόηδζδ δζαθύιαημξ  Ηωδίμο - Οβημιεηνζηόξ πνμζδζμνζζιόξ  
        οπμθεζιιάηωκ θμνιαθδεΰδδξ. 
    3. Οθεαθιόξ ηαζ  όναζδ - ηεναημεζδήξ πζηώκαξ - ιδ ηεναηζκμπμζδιέκμ  
        ζηνωιαημπμζδιέκμ πθαηώδεξ επζεήθζμ. 
 
 
  Σδκ απμζημθή ηδξ Κύπνμο ζηδ Σζεπία ζοκόδεοακ μζ ηαεδβδηέξ- ιέκημνεξ, 
Ακαλαβόναξ  Υαηγδζωζήθ  Β.Γ, Καεδβδηήξ Υδιείαξ (ζοκημκζζηήξ ),  
Κωκζηακηίκμξ Φάκδξ, Καεδβδηήξ Βζμθμβίαξ (ιέκημναξ)  ηαζ Θεόδωνμξ 
Αζθακίδδξ ηαεδβδηήξ Φοζζηήξ( ιέκημναξ). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   Η Κσπριακή ανηιπροζωπεία μαζί με ηην ανηιπροζωπεία ηης Δλλάδας 

 


