
.wr
|j.:.ΓΞ ;l,].Ξ .i'f::* :'' . 

i : Ξ.,' l'ifΣ
Λ/EΛοΣ τΩN Δ|EΘNoΝ oMοΣΠoNΔιΩΝ, ΣYNoMoΣΠoNΔ|ΩΝ KA| ENΩΣEΩΝ:
- |NTEΗNAτ|oNAL sHoοTlΝG sPoRτ FEDERΑτ|oΝ rl,s.s.Ε)
- FEDΕRAτIoN |ΝTERΝAτ|oΝALE DE τlR AUX ARλ/]ΕS sPoRτΙVΕs DΕ οHASSE {F-1.Τ.A.s.c.)
- AsSοc|Aτ|oΝ DE FEDERATIοΝS DE TιR sPoRτ|F DE LA c,E, {A.F,T,s.c.)
- ΕUΒoPEAΝ sHooτ|ΝG coΝFΕDERAΤloΝ (E.s.ο.)
- MUZZLE LoADEHs AssoοlAT|oNs |ΝTERNΑτ|οNAL οoMλ,1lττEE (M.L.A.|-ο.)
- |ΝτEF]ΝAT|οNΑL PRAoT|cAι sHooTlNG οoNFEDΕRAτloΝ 0.Ps.c.)

Aρ. Πρωτ. λr,FΙ8

Πρoζ
Σωματεiα και oμ&δεg ΣταΘεροli Στ61oυ
δrivαμηq ΣΚoΕ

E Γ K Y K Λ Ι o Σ ΣΚoE ΣΤAΘEΡOY ΣToXoY 2019 No 5

ΘEMA : Σrioτημα εvιαiαg κατd,ταξηq αθλητιilν - τριιilv αvεξαρτητωg αγωνioματoζ και
κατηγoρiαq.

Σε κd,θε περiπτωoη αξιoλ6γηoηq αθλητrilν-τριrilν πρoκεiμεvoυ να oυvτα1θεi ενιαiα
κατd,οταoη κατdταξηg αθλητcilν-τριcbv, αvεξαρτ(τωq αγωνiοματoζ και κατηγορiαq θα
ακoλoυθεiταιη παρακ6τω αvαφερ6μεvη μεθoδoλoγiα. ,ι

1' Λαμβ&vεται υπ6ψη η καλδτερη επtδoori η ο μ6oo9 6ροq τωv καλυτ6ρων επιδ6oεωv
oτo αγcbνιομα 11 o'τα αγωνioματα τoυ αθλnαj-τρlαζ πoυ θα αξιολoγηθεi oιiμφωνα με
τιq εγκυκλioυζ πoυ ιo1ιioυv.

2. Διαμοpφιbvεται για την κd,θε πρoq καταταξη επiδoοη, 6vαq δεκαδικ69 αριθμι6q, o
oπoiog δημιoυργεiται απ6 τo κλd,oμα, με αριΘμητη τoν αριθμ6 πoυ προκtiπτει απo
την κατd,ταξη πoυ θα εi1ε η πρoζ αξιoλ6γηo,η επiδooη οτα απoτελ6oματα τoυ
αvτιoτoi1oυ αγωvioματοζ τoυ τελευταioυ Bυρωπαiκoιi Πρωταθληματog και
παρoνoμαστη τo οrivoλo των συμμετε16vτων oυv 6vα.

3. Σιiμφωνα με την παρ&γραφo 2 ι1 επiδooη πρ9ζ αξιολ6γηοη αθλητη-τριαq,
αvτιo,τoι1εiται με 6vα oυγκεκριμ6vo δεκαδικ6 αριθμ6. FΙ κατ&ταξη τωv δεκαδικcbv
αυτcilν αριθμιilν διαμoρφcbνει εvιαiα κατd,oταοη αξιoλ6γηoηq αθλητcbv-τριωv εiτε
στιζ κατηγoρiεq Α _ Γ εiτε oτιq κατηγoρiεq E - Ν εiτε αvεξαρτητωg αγωviοματoζ και
καηγoρiαq Α-Γ-Ε.Ν.

ΠΑΡΑTFΙPFΙΣEΙΣ:

ο Στην περiπτωoη κατd, την oπotα τηv υπ6 αξιoλ6γηoη επiδooη τoυ αθλητη την 61oυν
πετ61ετ 6ναq η και περιoo6τερoι ιooβαθμηoαντεq αθλητ6q oτoν πtνακα κατ&ταξηg
του Eυρωπαtκoδ Πρωταθληματoζ, ο αθλητηg θα αξιoλoγεiται βdoει ηg oειρ&q πoυ
Θα καταλd.μβανε ε&ν πρoηγεiτo 6λων των ιooβαθμηo&vτων με αυτov αθλητιbv τoυ
Eυ ρωπαΤκori Πρωταθλη ματog.

o Σε περiττωoη ιοoβαθμiαq oτo δεκαδικ6 αριθμ6 μεταξri αθλητιilν διαφoρετικcbν
αγωνιoμd,των, η αξιoλ6γηoη θα βαοiζεται οτην ofγκριση των δεκαδικcbν αριθμιilv
πoυ πρoκιiπτoυv απ6 την αvτioτοι1α επ6μεvη καλι1τερη επiδooη τoυq.

To παρ6ν ιομiει απ6 0110112019.
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