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Πρoζ
Σωματεiα και oμdδεq ΣταΘεροιi Στ61ου
δδναμηq ΣKoΕ

ΑNAMOPΦΩΣΙΙ EΓKYKΛΙOY ΣKoE ΣTAΘEΡOY ΣTOΧoΥ 20|9 Nο 2A

ΘEMA : ΠρoδποΘ6οειc ουμμετoγηc oτo Παvελληνιo ΠρωταΘλημα 20l9

1. FΙ oυμμετομ1 των αθλητων-τρι(1)ν τ(ι)ν Σιιlματεtοlν και ()μ6δων τηζ διiναμηq
τηg ΣKoE καΘορiζεταlσε τρειζ (3) αθλητ69-τριεζ (AΓEN) ανd, κατηγoρiα κ.αι
αγcilνιομα, που θ1ουν λdβει μ6ροζ oε αγιbvεq. οι ιlπoioι 6γιναν υπ6 την 6γκριοη
και επoπτεiα τηg oμooπονδiαζ στα αvιrφερ6μενα ιr"γcονiοματα και κατηγορiεq
απ6 01/01/18 και 6cυq την llμερομηviα ληξηq τηc υποβo}ηζ των δηλιboειον
oυμμετo1ηζ και με επiδooη τουλd1ιoτιlν ioη με τα αναφερ6μενα στoν πiνακα
A, τoυ αγωνioματοζ στo oπoiο θα λdβουν μερoζ και oriμφωνα με την
προκηρυξη των εν λoγω αγιbνων.

ΠΙNAKΑΣ A

Aγωνioματα (A) (Γ) (E) Ν)
Αεoοβ6λο Tουιo6κι 480.0 480.0 48Ο.0 480.Ο
Αερoβ6λο Πιοτ6λι 450 450 450 450
Tουιo6κι 0.22 3Χ40 8Ο0 800 8ΟΟ 800
Πιoτ6λι Σποo + 400 100 400
Πιoτ6λι Ταγfτnταc 400 * 400
Τουφ6κι 0,22 πρηνηδ6ν 480 480 440 440
Ελειiθεoο Πιoτ6λι 440 400 >F

Πιoτoλι Σταvταoντ 460 400
Πιoτ6λι Kεντo.Πυooδ. 460
Toυφθκι 30Ομ Πρην. 4Ο0 * *

2' aτην πεpiπτωoη κατd την oποiα Σωματε[ιl-oμdδα fxει οε κd,πoιο η κ&ποια
αγωνioματα.κατηγoρiεq αθλητ69-τριεζ τωV οποtcυv. ιlι επιδooειg oε αγωνεg
ΣKoE η Α, Kατηγορiαg απo 01l0ll18 κα.ι fcυ-c την ημερομηνiα ληξηq τηq
υπoβoληg των δηλωοεcυv oυμμετο1lj.q. εiναι ioε6 η μεγαλιiτερεζ των
επιδ6οεων πoυ αναφ6ρει o πiνακαg πoιl ακολουθεt" μπιlρεi να δηλι'boει και να
αγωνιοΘεi, για την ατομικη κατdταξη μιε περιoo6τερoυ-ζ απ6 τρειq αθλητθq-
τριεζ με την προtiπ6θεoη 6τι 6λοι οι αθλητεc-τριεζ πoυ δηλrilνoνται στo
9υγκεκριμ6νo αγci:νιoμα-κατηγoρiα 61ουv επιδ6oειq iο,εg η μεγαλι1τερεζ των
επιδ6oεων πoυ αναφ6ρονται στoν πiνακα B.
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ΠΙNAKAΣ B

5.

6oον αφορd την συμμετο1η και κατατιrEη oτο ομαδικo αγωνioματog κατd
κατηγορiα επιτρi;πεται να συμμεταο1οιlι,(3) αΘλητ6q η αθλl1τριεg απιi αυτοrlq-
εζ πoυ 61ουν δηλωθεi για την ατομικl1 καταταξη, Σε περiπτοloη κατ& την
oποiα oι δηλοlθ6ντε9 ε[ναι περιoοιiτεροι-εg απ6 τρειq. θι:ι ιlπολoγiζονται για τo
ομαδικ6 οι επιδ6oειζ των τριcbι, πρcbτωv τηq δηλιυο,l]ζ συμμετο1ηq του
Σωματεioυ η τηg oμ6δαq, 6κτo9 ειiν εγγρd,φοlq πριν την 6ναρξη τoυ
αγωνioματoζ στη γραμματεiα των αγcilνιrlν δοΘεi τ1 ofνθεoη για τo oμαδικ6.
,oοoν αφoριi τη βαθμoλoγtα απ6 τηv ατoμικη κατιiταξη, στην περiπτοrοη
ουμμετo1ηq περισσoτ6ραrν απ6 (3) αΘλητιυν/τριcirν, δδνανται να δcδoουν

βαθμo6q οτo Σιοματεiο η oμιiδα μ6νον τρειq εξ αιlτ{i)ν, oι καλιiτεροι στην
τελικη κατιiταξη τοιl αγιονioματoζ.

για την oυμμετο1η στιζ κατηγορiε-c ΓΙΑ και ΠB η o1ετικl1 προκηρυξη των
αγωνων θα καΘoρiζει τιζ απαιτoilμιεvεg οδηγiεg-λεπτoμιερειεq.

Τo παρ6ν καταργεi κdθε προηγοδμενο o1ετικ6 με το θθpια και ιoxιiει απ6 την 6κδooη
τoυ.
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Αγιονiouατα (Α) Γ (Ε) (N)

AεooB6λο Τoυιo6κι s90.0 590,0 580,0 580.0
Aεροβιiλο Πιoτιiλι 56Ο 54Ο 53Ο 520
Τoυιo6κι 0.22 3Χ40 1 0s0 r000 950 95Ο

Πιoτoλι Σπoo * 53Ο 52Ο 520
Πιoτ6λι Ταγυτηταc s30 500
Toυφ€κι Ο.22 πρηνηδ6ν 570 570 550 550

Eλεfθεoο Πιoτ6λι 520 * 480
Πιoτ6λι Στdνταoντ 530 510
Πιoτ6λι Kεντρ.Πυροδ. 530 * {<

Toυιoθκι 300u Πonν. 50Ο * >kΙ
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