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EΓKYKΛΙOΣ ΣΚoE ΣTAΘEPOY ΣToXoY 2018 No 2

ΘEMA : Πρoδπoθ6σειζ συμμετoΥiq oε αγωνεq ΔEΣΣ/ΣKOE

A. Στo Πανελληνιo ΠρrοτιiΘλημα:

1) η oυμμετo1η των αθλητrbν-τριων των Σωματεiων και 0μ6δων τηζ
δfναμηg τηq ΣKoE.καθoρiζεται σε τρειζ (3) αθλητθg-τριεζ (ΑΓEΝ)
αvd, κατηγoρiα και αγcilνιoμα, πoυ 61oυν λ6βει μ6ρoq oε αγrbνεq α.
κατηγoρiαq, oι oπoioι 6γιναν υπ6 την 6γκριoη, και. επoπτεiα τηq
oμooπoνδiαζ στα αναφερ6μενα αγωνiοματα και κατηγoρiεq απ6

- 0tl0tl16 και θωq την ημερoμηviα ληξηq τηq υπoβoληg των δηλcboεων
oυμμετo1ηq και με επfδooη τoυλd.μoτoν ioη με τo 600λ τoυ απ6λυτoυ
τηg επιδ6oεωζ τoυ αγωνioματoq οτo oπoio θα λdβoυν μ6ρoζ, δηλαδη
3601600 Λ 72011200 και ο6μφωνα με την πρoκηρυξη των εν λ6γω
αγιbνων.

2) oτην περiπτωoη κατd, την oπoiα Σωματεio.oμdδα 61ει οε κ6ποιo η
κdπoια αγωvfoματα-κατηγoρiεg αθλητ6q.τριεζ των oπoiων, oι
επιδ6oειq oε αγiυνεq ΣKOE η Α, Kατηγoρiαq απo 01101116 και θωg
την ημερoμηνiα ληξηg τηq υπoβoληζ των δηλωoεωv oυμμετo1ηg,
εiναι ioεg η μεγαλfτερεζ των επιδ6oεων πoυ αναφ6ρει o πiνακαg πoυ
ακoλoυΘεi, μπoρεi να δηλrboει κα1 να αγωνιoΘεi, για την ατoμικη
κατd,ταξη με περιoo6τερουq απ6 τρε1ζ αθλητ6g-τριεq με την
προδπ6θεoη 6τι 6λoι oι αθλητ6g-τριεq πoυ δηλiυνoνται στo
oυγκεκριμ6νo αγωνιoμα-κατηγoρiα 61oυν επιδ6oει9 ioεq η
μεγαλriτερεζ των επιδ6oεων πoυ αναφ6ρoνται στoν πiνακα που
ακoλoυΘεi.

Aγωνioματα (A) (Γ) (E) N)
Αερoβoλo Tουφθκι 5 80,0 380,0/570,0 s40 0 350,0/530
Aεooβ6λo Πιoτ6λι 550 360t530 510 320l5Ι0
Toυφ6κι Ο,22 πρηνηδ6ι 570 570 5s0 54Ο

Toυιo6κι 0.22 3Χ40 1 000 9s0 900 850
EλεfΘεoo Πιoτ6λι 520 * 480 ηr

Πιoτ6λι Ταγriτηταc 520 + 48Ο *

Πιoτ6λι Σπoo δ 520 480 480-
Πιoτ6λι Στdνταρντ 520 * 48Ο

Πιoτ6λι Κεvτρ.Πυρoδ. 520 x x

Toυιo6κι 300u Πonν. s00 x

Τoυιo6κι 300u 3Χ20 460 * *
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3) 6ooν αφoρd την συμμετo1η και κατ6ταξη oτo oμαδικ6 αγωνioματοq
κατd κατηγoρiα επττρ6πεται" να oυμμετd,o1oυν (3) αθλητ69 η
αθλητριεg απ6 αυτοιig-εg πoυ 61ουν δηλωθεi για την ατομικη
κατ6ταξη. Σε περiπτωoη κατd την oπoiα oι δηλωθ6ντε9 εiναι
περιoo6τερoι-εq απ6 τρειq, Θα υπoλoγiζονται για τo oμαδικo oι
ετπδ6oειq των τριων πριilτων τηg δηλωoηq ουμμετoμg τoυ Σωματεioυ

η τηg oμ6δαq, 6κτoq εdν εγγρ&φωζ πριν ην εναρξη τoυ αγωνioματoζ
ση γραμματεiα των αγωνων δοθεi η oδνΘεoη για τo oμαδικ6.

4) ,oooν αφορ0 τη βαΘμoλογiα απ6 την ατoμικη κατ6ταξη, oτην
περiπτωoη oυμμετo1ηg περισσoτ6ριον απ6 (3) αΘλητιbν/τριcirν,
δδνανται να δcδooυν βαθμoδq οτο Σωματεio η oμιiδα μι1νoν τρ8ιq
εξ αυτcirν, oι κα}'6τερ0ι στην τελικη κατ6ταξη τoυ αγιονiοματoζ.

5) ,μα τηv συμμετo1η oτιg κατηγoρiεq ΠΑ και ΠB η o1ετι5η προκηρυξη
των αγci:νων θ α καθ ο ρ iζει τιc, απαιτoιi μενεq oδηγiεg-λεπτo μ6 ρ ειεg,

B. Στoυq Αγιbνεq ΣKoE Πρ6κριοη9 EΘνικηg oμιiδαg :

ο Στα αγωνfοματα αερoβ6λων _ πυρoβ6λων 6πλων καλofνται oνoμαoτικd απ6
τη ΣΚoE να oυμμετdσχoυν αθλητ6q.τριεg (ΑΓEN):

1. oι αΘλητθg-τριεg πoυ επελ6γησαν κα1 αγωvioτηiαν με την EθvΦ oμd,δα απ6
01,t0ν1,7.

2. oι αΘλητi,g-τρτεq πoυ επ6τυ1αν ν€α η ιoοφ&ριoη πανελληνιαq επiδooηg
ατoμικoιi αγωνioματo q απ6 0| l 01 l Ι7'

3. Mε κριτηριo επιλoγηq την καλδτερη επiδoοη, πoυ επ6τυ1αν αγωνιζ6μενoι oε
αγrbνεq ΣΚoE απ6 01l0Ιl17 η ΣΚ.o'E δriναται vα εzπλ6ξει απ6 τoυq
αθλητ6q-τριεg oriμφωνα με πiνακα αξιoλ6γηoηq κατd αγrilνιoμα-κατηγoρiα:
α) A-Γ με δεκαδικ6 μικρ6τερo τoυ 0"30 και β) E.N με δεκαδικ6 μικρ6τερo
του 0.60.

4. Mε κριτηριο επιλoγηg τo μ6oο 6ρo των δυo υψηλ6τερων επιδ6oεων, πoυ
επ6τυ1αν αγωνιζ6μεvoι oε αγiυνεq A, Κατηγoρiαg απ6 01'101'117 η ΣΚ.o.Ε
διiναται να επιλ6ξει απ6 τoυg αθλητ6q-τριεg oriμφωνα με πiνακα αξιoλ6γηoηq
κατd αγιilνισμα-κατηγoρiα: α) A-Γ με δεκαδικ6 μικρ6τερο τoυ Ο.30 και β) E-
N με δεκαδικ6 μικρ6τερo τoυ 0.6Ο.

5. Aθλητ6q-τριεζ oι oπoioι &,λλαξαν κατηγoρiα απ6 EN oε AΓ τo 2018 και κατ&
τη διd,ρκεια τoυ 2017 εκληθηoαν απ6 τη ΣKoE και συμμετεi1αν oε αγωvεq
Πρ6κριoηq Eθvικηg 0μ6δα9 - Kυπ6λλων ΣKoE, καλofνται να oυμμετ61oυν
oτo αγcbνιoμ& τoυg στoυζ αγrilνεg Πρ6κριoηq Eθνικηg oμdδαg - Kυπ6λλων

, ΣKoE και κατd το 6τoq 2018.

. Eπioηζ στoυζ Αγιbνεq Πρ6κριοη9 Eθvικηq oμ&δαg μπoρoιiν να
oυμμετdo1oυν , εκτ69 απ6 τουq αθλητ69-τριεζ πoυ καλoδνται ονoμαοπκd απ6
την ΣΚoE και 6οoι 61oυν επιτtlγει επιδ6oει9 ioεg η ανcbτερεg των ε:πδ6oεων
πoυ αναφ6ρoνται στον παρακd,τω Πiνακα οε αγcbνεq ΣKoE η oε αγιbνεg A,
Κατηγoρiαg απ6 την 0Ιl01l17.

*= ''ζ



Aγωνiοματα (A) (Γ) (E) (N)
Aεoοβ6λo Τoυιo6κ 585,Ο 3 88,0/582 570,0 375,01570
Aερoβ6λo Πιoτ6λι s50 3601s40 520 34015t0
Τoυιo6κι 0.22 3Χ40 1 100 I 000 9s0 900
Πιoτ6λι Ταγιiτnταc 520 * 5Ο0 +

Πιoτ6λι Σπoρ 520 500

H αριθμητικη oυμμετoγfi των αθλητιi:ν _ τριων θα καθoρiζεται με την
εκdoτoτε πρoκηρυξη και θα εξαpταται απ6 την δυναμικ6ητα τoυ αθλητικοri
xcbρoυ πoυ γivεται η διoργ&νωση τoυ αγιbνα. )r

Ι{ ΣK.o.E δεν δεoμειiεται, στιζ πρoηηρfξειζ των Aγωνων Πρ6κριoηq Eθvικηg
oμ&δαc τιg oπotεg θα εκδιboει, να περιλd,βει τo ofνoλo τωΥ αγ{Dνισμd,των του
oλυμπιακoδ Πρoγριiμματoζ η μ6ρoq αυτrbν.

Τo παρ6ν ιοβει απ6 Ll1l2018.

Mε αθλητικoriq 1αιρετισμ,οiζ
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