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1. FΙ oυμμετo1η των αΘλητων-τρι(Ι)ν των Σιυματεiων και oμd,δων τηq δriναμηq
τηg ΣKoE καθoρiζεται σε τρειζ (3) αθλητεq-τριεζ (AΓEN) ανd κατηγoρiα και
αγcbνιoμα, πoυ 61oυν λdβει μ6ρog oε αγiυνεq. oι oπoioι 6γιναν υπ6 την 6γκριoη
και επoπτεiα τηq oμooπoνδiαq στα αναφερ6μενα αγο:νioμιατα και κατηγoρiεq
απ6 01101119 και 6ωq την ημερoμηνiα ληξηq τηc υπoβoληq των δηλιboεων
oυμμετoμq και με επiδooη τoυλdμoτoν ioη με τα αναφερoμενα στoν πiνακα
A, τoυ αγωνioματoζ στo oπoio θα λdβoυν μ6ρoζ και oriμφανα με την
πρoκηρυξη των εV λ6γω αγri:νων.

ΠΙΝAΚΑΣ A

Aγων[ouατα (A) (Γ) rE) (N)
Αερoβ6λo Τουιo6κι 480'Ο 480.Ο 480.0 480.0
Αερoβ6λo Πιoτ6λι 4s0 450 450 450
Τoυιo€κι 0.22 3Χ40 800 80Ο 80Ο 800
Πιoτ6λι Σπoo ,F 400 400 400
Πιoτ6λι Tαπiτnταc 40Ο 400 {<

Toυιo6κι 0.22 πonνnδoν 480 480 440 440
Eλεriθερo Πιoτ6λι 440 4Ο0 x

Πιoτ6λι Στανταoντ 460 400
Πιoτ6λι Kεντo.Πυooδ' 460 +

Toυφ6κι 3Ο0μ Πoην. 300 * r x

2. oην περiπτωoη κατd την oπoiα Σωματεio-oμd,δα 61ει oε κdπoιo η κdπoια
αγωνioματα'κατηγορiεg αθλητ6q-τριεζ τ(υν oπoiιυv. οι επιδ6oειq oε αγιilνεg
ΣΚoE η Α, Kατηγορiαq απ6 01101119 και 6cοg ην ημερoμηνiα ληξηg τηq
υπoβoληg των δηλrboεων oυμμετoμig. εil,αι [oεq 11 μεγαλriτερεg των
επιδ6oεων πoυ αναφ6ρει o πiνακαg πoυ ακoλoυθεi. μπoρεi να δηλcboει και να
αγωνιoθεi, για την ατομικη κατd,ταξη με περιoo6τερουζ απ6 τρειq αθλητ69-
τριεζ με την προδπ6Θεoη 6τι 6λoι oι αθλ11τ69-τριεζ πoυ δηλrbνoνται στo
oυγκεκριμεvo αγrbνιoμα-κατηγoρiα θ1oυν επιδ6oει9 ioεg η μεγαλriτερεζ των
επιδ6oεων πoυ αναφ6ρoνται στoν πiνακα B.
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Aγorνiouατα (A) (Γ) ω) (N)
Aερoβ6λo Τoυφ6κι 595,0 s95.0 5R5 0 585.0
Αερoβ6λo Πιoτ6λι s60 540 535 525
Toυιoθκι 0.223Χ40 1 050 1 000 9s0 950
Πιoτ6λι Σποo + 530 525 520
Πιoτ6λι Tαγliτnταc 530 {. 510 ,1.

Τoυιoι1κι Ο.22 πonνnδ6v 575 515 560 s60
EλευΘεoο Πιoτoλι 520 480
Πιoτ6λι Στd,νταoντ 540 :k 510

Πιoτ6λι Kεντo.Πυooδ. 540 *

Toυιρ6κι 300μ Πonν. s00 )Ι<

ΠΙNAKΑΣ B

6ooν αφoρd, την συμμετo1η και καταταξη oτo oμαδικ6 αγωνioματog κατd
κατηγoρiα επιτρtπεται να συμμετdo1oυν (3) αθλητ69 η αθλητριεq απ6 αυτofq-
εζ πoυ 61oυν δηλωθεt για την ατoμικη κατ&ταξl1. Σε περiπτωoη κατd, την
oπoiα oι δηλωθ6ντεq εiναι περιoo6τερoι-ε'ζ απo τρειq, θα υπoλoγtζoνται για τo
oμαδικ6 oι επιδ6oειζ των τριιbν πρδτιον τηg δηλωoηζ συμμετoμjq τoυ
Σωματεioυ η τηg oμαδαg, 6κτoq εdν εγγρd,φωq πριν την 6ναρξη τoυ
αγωνioματoζ ση γραμματεiα των αγιbνιυν δoθεt η oriνθεoη για τo oμαδικ6.
.Oooν αφoριi τη βαΘμoλoγiα απ6 την ατομι|(li κατιiταξη' στην πεpiπτωaη
ουμμετo21η€ περισσ0τ6ρων απ6 (3) αΘλητcilν/τριιirν, διiναγται να δcirooυν

βαΘμoιiq oτo Σωματεio η oμιiδα μιiνoν τρειg εξ αυτ{δν, oι καλδτερoι στην
τελικη κατιiταξη τoυ αγωνioματoξ.

για την oυμμετo1η στιζ κατηγoρiεq ΠA και ΠB η o1ετικl1 πρoκηρυξη των
αγcilνων Θα καθoρiζει τιζ απαιτof μενεq oδηγiεg-λεπτoμ6ρειε9.

To παρ6ν καταργεi κd,θε πρoηγofμενo o1ετικ6 με τo θ6μια και ιo1tiει απ6 την 6κδooη
τoυ.

Mε αθλητικoιig 1αιρετιoμoδq
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