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Σωματεiα και oμd,δεg Σταθερori Στ6xoυ
δδναμηg ΣΚoΕ

EΓKYKΛΙOΣ ΣKoE ΣTAΘEΡOY ΣToxoY 2019 No 4

ΘEMA: Eπιλoγη oκoπευτcbν-τριιilν μελιilν Εθvικηg oμ&δog oτα oλυμπιακd, αγωνioματα
τηg ΙSSF τo 2019 , '.

FΙ επιλoγη αΘλητιbν-τριων μελιilv Eθvικηq oμ6δα9 oτα αγωνioματα τoυ oλυμπιακof
πρoγρ&μματoζ για oυμμετoμ oε Διεtvεiq ΑγcΙlνεg στoυζ oπoioυg θα επιλεξει η ΣKoΕ να
oυμμετ&o1ει, θα γiνεται oε δrio (2) διαφoρετικd επiπεδα :

A. Αγωνioματα τoυ πρoγρd,μματoζ τ(ι)ν oλυμπιακcbν Αγcilνων

B. Αγωνioματα Eφηβων _ Νεαviδων αντioτoιχα τoυ πρoγρ0μματoζ των oλυμπιακιilν
Αγιbvων

t-Ι EΣΣ ειηγεiται για τη αυγκρ6τηoη EθvΦg 0μ6δα9 με βdoη τα παρακ6τω:

Eπιλ6γoνται ωg μ6λη Eθvικηg oμ6δα9 αθ\τ69.τριε9 με β&oη την επiδοoη πoυ
πρoκ6πτει απ6 τoν μ6oo 6ρo των διio υψηλoτ6ρων επιδ6o.εων, τιg oπoiεg επι1τυxαν
oτo αγrbνιoμα η oτα αγωνioματα πoυ κρiνoνται, στo 1ρονικ6 δι6o.τημα και τoυζ
αγιbνεg πoυ oρiζoνται απ6 τη o1ετικη EγlΦκλιo και oriμφωνα με τα παρακd,τω.
ο Aθλητ6ζ-τριεζ των oποiων η επiδοoη με την oπoiα κρtνoνται, εiναι ioη η

μεγαhiτερη τηq επiδοoηζ τoυ 8o, στoν αγcbνα κατ6ταξηq αγωνioματoζ τηζ
κατηγoρiαg τoυg (πριν τoν τελικ6) ofμφωνα με τα απoτελ6oματα τoυ τελευταioυ
Ευρωπαiκori Π ρωταθλη ματoq

. Για τo επiπεδo (Α) την δυνατ6τητα δι6κριoη9

. Για τo επiπεδo (B) την ανd,πτυξη και τη δυνατ6τητα διdκριoηg

. Δυνατ6τητα διd,κριoηζ, για τo επiπεδo (Α) η και (B) oμαδικori αγωνioματoζ, σε
Διεθvεiq Αγrbνεg στoυζ oπoioυg πρoβλ1πoνται βραβa5oειg στην oμαδιη
κατdταξη.

Π6ραv τηq περιπτωσηζ τηζ παρ 1 η ΕΣΣ δriναται, 6ooν αφoρα τη oδνθεoη Εθvικηg
ομ&δαg, να ειο,ηγεiται για τη συμμετo1η oε Διεθνεiq Αγιilνεg:
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Α) ΑΘ\τ6ζ-τριεζ πoυ διακρiθηκαν oε Διεθνεig διoργανciloειg ESC και ΙSSF τo

1ρoνικ6

B) Αθλητ69/τριεζ πoυ πληρoriν τα κριτηρια τηζ EoE 61oυν εντα1θεi στην
πρooλυμπιακd πρoετoιμαoiα και επι1oρηγo6νται απ6 την ΕoE,

Γ) Αθ\τ6Elτριεq πoυ διεκδικor5ν θ6oει9 oε αγωvioματα στα oπoiα η 1ιilρα μαg
κατ61ει Quota για διoργανιbοειg ESC η ΙSSF.

Eπιoημαivεται 6τι π6ρα των ανωτ6ρω κριτηρiων, η oριστlκoπoiηoη τηg oliνθεoηg,τhg
Εθvικηg oμd.δαg πρoδπoΘι1τει και την αξιoλ6γηoη τη6 αθλητιrqg πoρεiαg και τηζ
συμπεριφoρ69 τoυ κd,Θε αΘλητη - αΘλητριαq, απ6 τη συμμετoγ1 τoυlτηc, oε αγιi>vεg -

πρoπovηoειg που καλεiται απ6 τη ΣΚoE.

To παρ6ν ιο1riει απ6 11112019.
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