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Σωματεiα και oμd,δεq Σταθερoυ Στ6xoυ
δriναμηq ΣKoE

EΓKYKΛΙOΣ ΣKoE ΣTAΘEΡOY ΣToΧoΥ 2020 No 2B

ΘEMA : Πρoδπoθ6σειζ συμμετoχηζ oε αγωνεq ΕΣΣ/ΣΚoE Πρσκριoηg Eθνικηg
oμ0δαq oτα oλυμπιακd Aγωνiσματα αερoβ6λιυι, oπλcυν.

oι 6ρoι και oι πρoiiπoθ6oειg oliμφωνα με τoυ-ζ οπoioιlg. αθλητθq-τριεζ τηζ δfναμηg
τηq ΣΚ,o.Ε καλofνται να αγωνιoθofν κατd, περiπτιοol1 oτιq διoργανciloειg των
αγcilνων Πρ6κριoη9 EΘνικηq oμdδαq εiναι:

FΙ αριθμητικη oυμμετo1η των αθλητcbν _ τριων καθoρiζεται με την εκdoτοτε
προκηρυξη και εξαρτ&ται απ6 την δυναμιικ6τητα τoυ αθλτ1τικor1 1cbρoυ πoυ

γiνεται η διoργ&νωση τoυ αγιbνα.
Στιg διoργανciloειq Aγιilνων oτo Eθν. Σκoπειlτηριo Bfρωνα: 6ωq 96 αθλητ6q-
τριεζ με τιg καλriτερεq εrπδ6oει9. ητoι: 12 ανδρεg. 12 γυναtκεq. 12 6φηβoι και
12 νε6νιδεq oε κ6θε αγcbνιoμα.
Στιq διoργανιiloειq Αγδνων oτo ΕΑΚ B6λoυ (20 θεoειq βoληq): 6ω9 60
αθλητ69 -τρ1εζ με τιζ καλriτερεg επιδ6oειq. ητoι: 7 d,νδρεg, 7 γυναiκεq, 8

6φηβoι και 8 νεd,νιδεq oε κdθε αγωνιoμα.
Στιq διoργαvrboειq Αγcbνων oτo Σκoπευτηριo Παδλoq Mελd,q oτη
Θεooαλoviκη (18 θθoειq βoληg): €'ωc,54 αθλητ6q-τριεζ με τιq καλr5τερεq
επιδ6oει9 ητoι: 6 dνδρεq και 6 γυναiκεζ στo αερoβ6λo τoυφ6κι, 7 dνδρεq και
7 γυναiκεg οτo αερoβ6λo πιoτ6λι και 7 6φηβoι. 7 νεdνιδεq oε κdΘε αγιbνιoμα.

Για την αξιoλ6γηoη των επιδ6oε(Dν των αθλητcbν-τριων ωζ κριτηριo επιλoγηq

για τη ουμμετo1η τoυq θα ληφθεi υπ6ψη η καλυτερη επiδoοη απ6 Aγrilνεg
ΣK.o.E η Διεθνεig η o μ6oοq 6ρo-c των διlo υψηλ6τερων επιδ6σεων, πoυ
επΕτυγαν αγωνιζ6μενoι oε αγωνεq A, Κατηγoρiαg. ΣΚ.o.Ε και Διεθνεig απ6
01l0Ι12019.

Για τoυq πρoγραμματιoμ6νoυq αγωνεq τoυ B, εξα,μl1νoυ 2020 Θαληφθοfν
υπ6ψη απoτελ6oματα Aγιbνων απo 01l0112020.

Σε καθε περtπτωoη oι αθλητ69-τριεζ που επιλ6γoνται να α,γωνιoθoriν πρ6πει να
επιλ€γoνται με επιδooειg τoυλ&1ιoτoν toεc η υιμηλoτερεζ των επιδ6oεων τoυ
πiνακα A πoυ ακoλoυθεi:

ΠΙNΑKΑΣ Α
Aγcονioματα (A) (Γ) ω) (N)

Αερoβ6λo Τoυφ6κι 60s,0 6Ο5.Ο 595'Ο 600,0
ΑεooΒ6λo Πιoτ6λι 563 550 540 535
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5. Στουg αθλητ6g-τριεq oι oπoioι καλoυvται να αγωνιoθofν με επιδ6oειq
τoυλd1ιoτoν ioεq η υψηλ6τερεζ των επιδοoεων τoυ πiνακα B' η ΣΚ.o.Ε Θα
καλιiψει δαπdνεq διαμoνηg δια'τρoφηq Kαι μιετακiνηoηq εφ6ooν
μετακινotiνται για να λdβoυν μ6ρoζ στoυζ Αγiυrlεg πρoζ και απo την π6λη τηq
διoργ6νωoηq. Στιq κατηγoρiεq εφηβιον-vεανιδιυν καλυπτονται και τα 6ξoδα
εν6g πρoπoνητη-oυνoδori'

ΠΙNAKΑΣ B

6' F{ επιλoγη oνoμαoτικd των αΘλητιbν-αθλl1τριcbι, oι oπoioι θα αγωνιoθoriν:
Θα oλoκληριilνεται - ανακoινcbνετα,ι τoυλd,ματoν 10 ημ6ρεζ πριν την

ημερoμηνiα 6ναρξηq των Αγιilνο:ν. Θα πρtπει αμεoα (εντ6q δrio ημερci:ν) τα
Σωματεtα των αθλητcbν-τριων οι oπoioι καλofνται, να δηλωooυν oτην
ΣΚ.o.E αν oι αΘλητ6g-τριεq Θα λαβoυν μθρo-c στoυζ Αγcbνεq.

7 ' Mε €γγραφo πρoζ τα ενδιαφερ6μενα Σιυματεiα - oμdδεq η ΣΚ.o.E θα
oυμπληριboει τυ16ν κεν69 θθoειq oε κd,Θε κατl1γoρ[α και αγcbνιoμα :

Α) με πρoτεραιoτητα τoυζ υπερdριθμoιlq αθλητ69 αλληq κατl.1γoρiαg oδμφωvα
με την παρ&γραφo 1 και 5.

B) oτη ουν61εια απ6 επ6μενoυζ σε επiδooη αθλητ6q-τριεq κατd, κατηγoρiα και
αγcilνιoμα.

8. Aθλητηq-τρια πoυ Θα δηλωθεi 6τι θα λdβει μ6ρog στoυζ Aγci:νεg και
απoυoιαoει oτo ofνoλo η μ6ρoq τηq διoργdνωσllζ, χωρiζ τη γvciloη - 6γκριoη
τηg ΣΚ.o.E η 6γγραφη αιτιoλ6γηoη τoυ απρ6βλεπτoυ πρoβληματoζ - λ6γoυ
τηζ απoυσiαg τoυ/τηq με απoδo1η απo τη ΣK.o.E, o αθλητηq-τρια θα
oτερεiται μιαζ συμμετoχ]1ζoε αμ6oω9 επ6μενη αντioτoι1η διoργd,νωoη πoυ θα
6γειεπλεyε1.

9' FΙ ΣK.o.E δεv δεoμειiεται, στ1ζ πρoκηρtξειζ τ(Dν Αγcbνων Πρ6κριoη9 EθvιΦq
oμdδαg τιq oπoiεq θα εκδriloει, να περιλdβει τo oυνoλo των αγωνισμ6των τoυ
oλυμπιακori Πρoγρ6μματoζ η μθρoq αυτc.υν.

To παρ6ν ιoμiει απ61lI12020.

Mε αθλητικof q 1αιρετιoμιof q

o ΓENΙKOΣ ΡΑMMΑΤEΑΣ

Aγωνioματα (Α) (Γ) (E) Ν)
AεooB6λo Τoυιo6κι 616.0 616.0 610,0 613,0
Αεooβ6λo Πιoτ6λr ) /5 565 555 550
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