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ΘEMA : Σrioτημα εvιαiαg κατ&ταξηg αθλητιilv - τριιbν ανεξαρτητωq αγωνioμιατoζ και
κατηγoρiαq.

Σε κ&θε περiπτωοη αξιoλ6γηoη9 αΘλητcΙlν-τριιilν προκεiμεvoυ να ουvτα1θεi εvιαiα
κατ&ο.ταoη κατd,ταξηg αθλητcbν.τριιbv, αvεξαρτητωq αγωvioματoq και καηγoρiαq θα
ακoλoυθεiταιη παρακ&τω αναφερ6μενη μεθoδoλoγiα. )a

1. Λαμβdνεται υπ6ψη η καλriτερη επiδooη η o μ6οo9 6ρo9 των καλυτ6ρωv επιδ6oεων
oτo αγιbνιoμα η oτα αγωνioματα τoυ αθλητη-τριαζ που θα αξιoλoγηθεi οιiμφωνα με
τιq εγκυκλioυζ πoυ ιoβoυν.

2. Διαμoρφcilvεται για τηv κ&θε πρoq κατ&ταξη επtδooη, 6vαq δεκαδικ6q αριθμoq, o
oπoiog δημιουργεiται απ6 τo κλ&oμα, με αριθμητη τoν αριθμo πoυ πρoκ1πτει απ6
την κατd,ταξη πoυ θα εi1ε η πρoζ αξιoλ6γηοη επiδooη oτα απoτελ6oματα τoυ
αντιoτoi1oυ αγωviοματoζ τoυ τελευταtoυ ΕυρωπαTκoιi Πρωταθληματoq και
παρovoμαστη το orivoλo των συμμετε16vτωv ουv θνα.

3, Σriμφωνα με την παρdγραφo 2 η επtδooη πρoζ αξιολ6γηoη αθλl1τη-τριαg,
αντιoτoι1εiται με 6να oυγκεκριμ6vo δεκαδικ6 αριθμ6. H κατ&ταξη των δεκαδικcbν
αυτιilv αριθμιilv διαμoρφcbνει ενιαiα κατ6oταοη αξιoλ6γηοηq αθλητιilν-τριωv εiτε
στιζ κατηγoρiεg Α - Γ εiτε στ1ζ κατηγoρiεg E _ N εtτε ανεξαρτητωq αγωvioματoζ και
κατηγoρiαg Α-Γ-E-N.

ΠΑPΑΤFΙPHΣEΙΣ:

ο Στην περiπτωoη κατd, την oπoiα την υπ6 αξιoλ6γηοη επiδooη τoυ αθλητη την 61ουν
πετ'6γει' θναq η και περιoo6τερoι ιooβαΘμ1oαντεq αθλητθg oτoν πiνακα κατd,ταξηg
τoυ ΕυρωπαTκοti Πρωταθληματoζ, o αθλητηg θα αξιολoγεiται β&oει τηg oειραq πoυ
θα καταλ&μβαvε ε&ν πρoηγεiτο 6λων τωv ιooβαθμηodντων με αυτ6ν αθλητιi:ν τoυ
EυρωπαTκo6 Πρωταθληματog.

ο Σε περiπτωοη ιooβαθμiαg oτo δεκαδικ6 αριθμ6 μεταξri αΘλητιbν διαφoρετικcbν
αγωνιομd,των, η αξιολ6γηοη θα βαoiζεται oτηv οriγκριοη των δεκαδικrilv αριθμιbν
πoυ πρoκιiπτoυν απ6 την αντioτοι1α επ6μενη καλυτερη επiδooη τoυq.

To παρ6ν ιoμ5ει απo 01l01120Ι8.
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