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ΘEMA: Επιλoγη ακoπευτιilν-τριιbν μελrΙlν Εtvικηg oμ&δoq oτα oλυμπιακ& αγωνioματα
τηg ΙSSF τo2018 , '.

FΙ επιλoγη αtiλητιilν-τριων μελcilν EθvιΦq oμ&δαg oτα αγωνioματα τoυ oλυμπιακori
πρoγρ0μματoζ για oυμμετo1η oε Διεθνεiq Αγrbνεg στoυζ oποioυg θα επιλfξει η ΣΚoE να
oυμμετd,o1ει, θα γiνεται oε δ6o (2) διαφορετικ& επiπεδα :

Α. Αγωνioματα τoυ πρoγρdμματoζ των oλυμπιακrilν Aγδνων

B. Αγωνioματα Eφηβων - Nεαviδων αντioτoιχα τoυ πρoγρ&μματoζ των oλυμπιακιi:ν
Αγcbνων

tΙ ΔEΣΣ ειoηγεiται για τη oυγκρ6τηαη Εtvικηg oμ&δαg με β&η τα παρακ6τω:

1. Επιλ"6γoνται ωq μ6\ Εσvικηg oμ6δαg αθ\τ69-τριεζ με βdη την επiδooη πoυ
πρoκ6πτει απ6 τον μ6oo 6ρo των δ6o υψηλoτ6ρων επιδ6oεων, τιq oπoiεc, επ6τυγαν
oτo αγcilνιoμα η oτα αγωνioματα πoυ κρiνoνται, στo 1ρoνικ6 διdoτημα και τoυζ
αγωvεg πoυ oρiζoνται απ6 τη o1ετικη Eγκ6κλιo και o6μφωνα με τα παρακ6τω.
ο Αθλητ6ζ-τριεζ των oπoiωv η επiδooη με την oπoiα κρiνoνται εiναι ioη η

μεγαλfτερη τηg επiδoο,ηζ τoυ 8ou στoν αγcbνα κατd,ταξηg αγωνioματog τηg
κατηγoρiαg τoυg (πριν τoν τελικ6) oriμφωνα με τα απoτεΜoματα τoυ τελευταioυ
EυρωπαΤκo6 Πρωταθξ ματog

. Για τo επiπεδo (Α) την δυνατ6τητα δι&κριoηq

. Για τo επiπεδo (B) την αν&πτυξη και τη δυνατ6τητα διdκριoηq

. Δυνατ6τητα δι6κριηζ, για τo επiπεδo (Α) η και (B) oμαδικof αγωνioματog, oε
Διεθvεig Αγcbνεq στoυζ oπoioυg πρoβλ6πoνται βραβεrioειg στην oμαδικη
κατ&ταξη.

Π6ραν τηc,περιπτωσηζ τηζ παρ 1 η ΔEΣΣ δfναται, 6ooν αφoρ& τη αr5vθεoη Eθνικηg
oμd,δαg, να ειοηγεiται για τη συμμετo1η oε Διεθνεig ΑγcbvεE:
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Α) ΑΘ\τ6ζ-τριεζ που διακρtθηκαν oε ΔιεΘνεig διoργανciloειg ESC και ΙSSF τo

1ρoνικ6 δι&oτημα απ6 0|l01l2017, και

B) AΘ}ητ69lτριεζ πoυ π\ρoriν τα κριτηρια τηζ ΕoΕ 61oυν εvτα1θεi o.την
πρooλυμπιακη πρoετoιμαoiα και επι1oρηγoriνται απ6 την EoE.

Eπιoημαiνεται 6τι π€,ρα των ανωτ6ρω κριτηρiων, η oριστικoπoηη τηg α0νθεηg τηg
Etvικηg oμ&δαq πρoδπoΘ6τει και την αξιολ6γηoη τηq αθλητικηg πoρεiαg και τηζ
συμπεριφoρdg τoυ κdθε αθλητη _ αθλητριαg, απ6 τη συμμετoγi1 τoτlτηc, oε αγιilvεE -

πρoπoνηoειg πoυ καλεtται απ6 τη ΣΚoE.

To παρ6ν ιo1υει απ6 |l]'12018.
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