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EΓΚYKΛΙOΣ ΣKoE ΣTAΘEPOY ΣToΧoY 2019 No 2

ΘEMA : Πρofπoθ6σειζ συμμετoχΛqoε αγrbvεg ΔEΣΣ/ΣKOE

A. Στo Πανελληνιo ΠρωτιiΘλημα:

1) η oυμμετoμ1 των αθλητri:ν-τριων των Σωματεiων και oμd,δων τηζ
δ6ναμη9 τηq ΣΚoE καθoρiζεται σε τρειζ (3) αθλητ6q-τριεζ (AΓEN)
αν6 κατηγoρiα και αγcbνιoμιi. πoυ ε1oυν λ6βει μ6ρoζ oε αγrbνεg A1
κατηγoρiαg, oι oπoioι €γιναν υπ6 την 6γκριoη kαι ,επoπτεtα τηg
oμooπoνδiαζ στα αναφερ6μεvα αγωνioματα και κατηγoρiεq απ6- 01/01/18. και 6ω9 την ημερoμηνiα ληξηg τηq υπoβoληg των δηλriloεων
oυμμετo1ηg και με επiδooη τoυλd,μoτoν ioη με τα αναφερ6μεvα στoν
πiνακα A, τoυ αγωνioματog oτo oπoio θα λdβoυν μ6ρoζ και ofμφωνα
με ην πρoκηρυξη των εV λ6γω αγιilνων.

ΠΙNAKAΣ A

oτην περ'ιπτωoη κατd, την oπoiα Σωματεto-oμdδα 61ει oε κ6πoιο η κdποια
αγωνioματα-κατηγoρiεq αθλητ69-τριεζ των oπoiων, oι επιδ6oειζ σε
αγωνεg ΣKoE η Α, Kατηγoρiαg απ6 01101118 και 6ωq την ημερoμηνiα
ληξηq τηg υπoβoληg των δηλιbοεων oυμμετομg, εiναι ioεq η μεγαλδτερεg
των εrπδ6oεων που αναφ6ρει o πiνακαq πoυ ακoλoυθεi, μπoρεiνα δηλiυoει
και να αγωνιoθεi, για την ατομικη κατd,ταξη με περιoo6τερουζ απ6 τρειg
αθλητ69-τριε9 με την πρoδπ6θεoη 6τι 6λoι o1 αθλητ6q-τριεg πoυ
δηλιilνoνται στo συγκεκριμ6νo αγcilνιoμα.κατηγoρiα 61oυν επιδ6oει9 toεg
η μεγαλriτερεζ των επιδ6oεων πoυ αναφ6ρoνται στoν πiνακα B.

2)

Aγωνiοματα (Α) (Γ) (E) (N)
Αερoβ6λo Toυφ6κι 480,0 480"0 480.0 480,0
Αεooβ6λo Πιoτ6λι 450 4s0 450 450
Toυ<o6κι 0.223Χ40 800 800 800 8ΟΟ

Πιoτ6λι Σπoo + 420 420 420
Πιoτ6λι Ταπiτηταc 420 x 420 *

Τουιo6κι 0.22 πonνnδoν 480 480 480 480
ΕλειiΘεoo Πιoτ6λι 440 ΣF 440
Πιoτ6λι Στaνταoντ 460 i< 460
Πιo.τ6λι Κεντρ.Πυooδ. 460 * * {.

Τoυφ6κι 3ΟΟμ Πoην. 400 * ξ
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ΠΙNAKAΣ B

Aγοrνioυατα (A) (Γ) (E) N)
Αερoβ6λo Toυφ6κι 580"0 s80.0 560.0 560.0
Aερoβ6λo Πιoτ6λι s60 s40 53Ο s20
Toυιo6κι 0^223Χ40 1 000 95Ο 950 9s0
Πιoτ6λι Σπoo + 530 520 520
Πιοτ6λι Tαγιiτnταc 520 * 500 *

Tουιo6κι 0.22 πonνnδ6ν 570 570 550 55Ο

Eλaiθεoo Πιoτ6λι 520 ,F 480 +

Πιoτ6λι Στdνταoντ 530 510
Πιoτ6λι Kεντo.Πυooδ. 530 * + +

Toυφ6κι 30Ομ Πoην. s00 {< *ι *

3) 6ooν αφoρd την συμμετoμ1 και κατd,ταξη oτo oμαδικ6 αγωνioματog
κατd, κατηγoρiα επττp€πετατ να oυμμετd,o1oυν (3) αθλητ6q η
αθλητριεg απ6 αυτorig-εg πoυ 61oυv. δηλωΘεi γ1α την ατoμικη
κατθταξη. Σε περiπτωοη κατd την oπoiα oι δηλωθ6ντεq εiναι
περιoo6τερoι.εq απ6 τρειq, θα υπoλoγiζoνται για τo oμαδικ6 oι
επιδ6oει9 των τριcbν πρiυτων τηq δηλωoηg oυμμετo1ηg τoυ Σωματεioυ
η τηq oμdδαg, θκτog εdv εγγρdφωζ πριν την εvαρξη τoυ αγωνioματoζ
στη γραμματεiα τωv αγιilνων δoθεi η oriνθεoη για τo oμαδικ6.

4) ,oooν αφoριi τη βαΘμoλoγiα απ6 την ατoμικη κατιiταξη, oτην
πεpwιτωaη oυμμετoxηg περισσoτ€ρων απ6 (3) αθλητcilν/τριcδν,
δδνανται να δcirooυν βαΘμo69 oτo Σωματεiο η oμιiδα μ6νον τρειg
εξ αυτιΙrν, oι καλ6τερoι στην τελικη κατιiταξη τoυ αγcονioματoξ.

5) για την συμμετo1η oτιq κατηγoρiεq ΠA και ΠB η o1ετικη πρoκηρυξη
των αγrbνων θα καθoρiζει τιg απαιτot5μεvεg oδηγiεg-λεπτoμ6ρειεg.

B. Στoυg Αγioνεq ΣΚoE Πρ6κριoη9 EΘνικ{g oμιftδαq :

B1. Στα αγωνioματα αερoβ6λων _ πυρoβ6λων 6πλων καλofνται oνoμαoτικd απ6 τη
ΣKoE να oυμμετ&σχoυν αθλητ6q-τριεg (ΑΓEN):

1. oι αθλητ6q-τριεq πoυ επελ€γησαν και αγωνioτηκαν με την Eθvικη oμ&δα απ6
01/01/18.

2. oι αθλητ69-τριε9 πoυ επ6τυ1αν ν6α η ιoοφ0ριoη πανελληνιαg επiδooηg
ατoμικoιi αγωνioματog απ6 01 /0 1/1 8.

^ i.3. Mε κριτηριo επλoγηg την καλriτερη επiδooη, πoυ επ6τυ1αν αγωνιζ6μεvoι οε
αγωνεg ΣKoE απo 01l01l18 η ΣΚ.o.E δriναται να επιλ6ξει απ6 τoυg αθλητ69-
τριεg oriμφωνα με π[νακα αξιολ6γηoηζ στα αγωνioματα αεροβ6λων 6πλων : α)
A-Γ με δεκαδικ6 μικρ6τερo τoυ 0.30 και β) E-N με δεκαδικ6 μικρ6τερo τoυ
0.6Ο.



4 Mε κριτηριo επιλoγηq την καλtiτερη επiδοoη, πoυ επ6τυγαν αγωνιζ6μεvoι oε
αγiονεg ΣΚoE απ6 01l0|l18 η ΣK.o.E δ6ναταινα επιλ6ξει απ6 τoυq αθλητ69-
τριεζ oι oπoioι επ€τυγαν επiδοoη τoυλ6μoτον oε oλυμπιακd, αγωviοματα
mρoβ6λωv 6πλων or5μφωνα με τoν πiνακα Γ :

5. Mε κριηριo επιλογηg τo μ6οο 6ρo των δυo υψηλ6τερων επιδ6oεων, πoυ
επ6τυγαν αγωνιζ6μενoι oε αγrilνεζ A, Κατηγoρiαg απ6 01,l01tl18 η ΣΚ.o.E
διiναται να επιλ6ξει απ6 τoυq αθλητ6q-τριεq oriμφωνα με πiνακα αξιoλ6γηoη9
oτα αγωνioματα αερoβ6λων 6πλων : α) Α-Γ με δεκαδικ6 μικρ6τερo τoυ Ο.30
και β) E.N με δεκαδικ6 μικρ6τερo τoυ Ο.60.

6' Mε κριτηριo επιλoγηg τo μθoο 6ρo των δυo υψηλ6τερων εrπδ6oεων, πoυ
επ6τυ1αν αγωνιζ6μενoι oε αγιbνεζ A, Κατηγoρiαq απ6 01/01/18 η ΣΚ.o.Ε
δfvαται vα επιλ6ξεl' απ6 τoυg αθλ\τ6q-τριεq oι oπoioι επ6τυγαν επiδooη
τoυλd,μoτον oε oλυμπιακd, αγωνioματα πυροβ6λων 6πλωr} οδμφωvα με τoν
πivακα Γ :

πrπλκaε r

7 ' Aθλητ6g-τριεq oι oποioι αλλαξαν κατηγoρiα απ6 EN oε AΓ τo 2019 και κατd
τη διd,ρκεια τoυ 2018 εκληθηoαν απ6 τη ΣKoE και συμμετεf1αν oε αγωνεq
Πρ6κριoηq Eθvικηg 0μ6δα9 - Kυπ6λλων ΣKoE, καλoriνται να oυμμετ61ουν
oτo αγrbνιομ6 τoυq στoυζ αγωνεg Πρ6κριoηq Etvικηg oμdδαg _ Kυπ6λλων
ΣKoΕ και κατd, τo €τoc,2019.

Β'2. Eπioηg στουζ Αγiυνεq Πρ6κριoηq Eθvικηq 0μ6δα9 μπoρoriν να
oυμμετ&o1oυν , εκτ6q απ6 τoυg αΘλητ6q-τριεζ πoυ καλoιiνται oνoμαoτικd απ6 την
ΣΚoE και 6ooι 61oυν επιτilψει εrπδ6oει9 ioεq η ανcilτερεq τωv επιδ6oεων πoυ
αναφ6ρoνται στον παρακdτω Πiνακα Γ oε Διεθvεig αγrilνεg, αγcbνεg ΣKoE η οε
αγιbνεq Α,Kατηγoρiαg απ6 την 01/01/18,

ΠΙΝAKΑΣ Δ

Αγorνiοματα (Α) (Γ) ω) CΝ)
Τoυιo6κι 0.22 3Χ40 1 130 1,1.20 1110 1 10Ο
Πιoτ6λι Ταγtiτnταc 555 * 540 +

Πιoτ6λι Σπoρ * s55 ,< 540

Aγοrνioματα (A) (Γ) ω) (N)
Αερoβ6λo Τoυφ6κι 595.0 595.0 580.Ο 58Ο'0
AεooΒ6λo Πιoτ6λι 560 5s0 540 s30
Τoυ<o6κι 0.22 3Χ40 1 100 .1 ΟΟ0 950 900
Πιoτ6λι Ταπiτηταc s30 510
Πιoτ6λι Σπoo 530 * 520



H αριθμητικη oυμμετo1η των αθλητiυν - τριων Θα καΘoρiζεται με την
εκdoτoτε πρoκηρυξη και θα εξαρτdται απ6 την δυναμικ6τητα τoυ αθλητικori
1ιbρου πoυ γivεται η διoργdνωση του αγiυνα.

H ΣK.o.E δεv δεoμειiεται, στιζ πρoκηρriξειζ των Αγrilνωv Πρ6κριoηq EθvΦq
oμdδαg τιg oπoiεq Θα εκδriloει, να περιλdβει τo or1νoλo των αγωνισμ6των τoυ
oλυμrπακoti Πρoγρdμματoζ η μ6ρoq αυτιilν.

To παρ6v ιoβει απ6 |l|l2019'
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