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ΘEMA: Eπιλoγη oκoπευτιbν-τριιbν μελrbν Eθνικriq Oμαδog oτα oλυμπιακd αγωνioματα
τηg ΙSSF τo2020

FΙ επιλoγr,1 αΘλητιbν-τριων μελcbν Εθνικl1'c oμαδαq oτα αγιονioμιατα του oλυμπιακori
πρoγρd,μματoζ για αυμμετo1η oε ΔιεΘνεiq Αγιilνεq στoυζ οπoioυq Θα επιλ6ξει η ΣΚoE να
oυμμετd,o1ει, θα γiνεται oε δδo (2) διαφορετικα επiπεδα :

Α. Aγωνioματα τoυ πρoγρ&μματoζ των oλυμπιακιbv Αγιilι,ων

B. Αγωνioματα Εφηβωv _ Nεανiδων αντioτoιχα τoυ πρoγρd,μματoζ των oλυμπιακrilν
Αγcbνων

Ι-Ι ΕΣΣ ειoηγεiται για τη oυγκρ6τηoη Εθνικηg oμαδαg με β&oη τα παρακατω:

1. Επιλ^6γoνται ωg μ6λη Εθνικηq oμ6δα9 αΘλητdq-τριεζ με βdoη την επtδooη πoυ

πρoκr5πτει απ6 τoν μ6oο 6ρo τωv διio υψηλoτ6ρων επιδ6oεων. τιg oπoiεq επετυxαν
oτo αγιbνιoμα η oτα αγωνtoματα πoυ κρiνoνται. στo 1ρoνικ6 διdoτημα και τoυζ
αγιilνεg πoυ oρiζoνται απ6 τη o1ετικη Εγκδκλιο και oriμιφωνα με τα παρακ&τω.
. Αθλητ6ζ-τριεζ των oπoiων η επiδool,l ιιε την oπoiα κρiνoνται εiναι ioη η

μεγαλriτερη τηζ επiδooηq τoυ 8o., oτoι, αγcilνα κατdταξηg αγωνfoματoζ τηζ
κατηγoρiαg τoυg (πριν τoν τελικ6) oriμφιυνα μιε τα απoτελ6oματα τoυ τελευταioυ
Eυρωπα1κori Π ρωταθλη ματoζ

. Για τo επtπεδo (Α) την δυνατ6τητα διd,κριoηc

. Για τo επiπεδo (B) την ανdπτυξη και τη δυvατοτl1τα διακριoηq

. Δυνατ6τητα διd,κρισηζ, για τo επiπεδo (Α) η και (B) oμαδικori αγωνioματoζ, σε

Διεθvεig Αγιbνεg στoυζ oποioυq πρoβλ6πovται βραβειioειg στην oμαδικη
κατ&ταξη.

2. Π€ραν τηg περiπτωσηζ τηζ παρ 1 η ΕΣΣ δυναται. ooον αφoρα τη oυνθεoη Eθνιηg
oμd,δαq, να ειol1γεtται για τη oυμμετoμ1 oε,Διεθνεig Αγc,ονεq:

XP. BoYPΝAZoY 14' AΘ|-{ΝA 115 21 - TF{Λ, 210 6454'522. 23 - FAx 210 6421.595. www.shooting.org.gr. e mai|: info@shooting,org.gr



Α) Αθλητ6ζ-τριεζ πoυ διακρ[θηκαν oε Διεθνεtq διoργανcboειq ΕSC και ΙSSF τo

1ρoνικ6 δι0oτημα απ6 0|l01120|9'

B) Αθ\τ69lτριεζ πoυ πληρoliν τα κριτηρια τl]ζ ΕoΕ θ1oυν εντα1θεi σην
πρooλυμπιακη πρoετoιμαoiα και επιxoρηγoιiνται απ6 την ΕoE.

Γ) Αθλητ6q lτpιεc, πoυ διεκδικofν θ6oει9 ο.ε αγcιlvioμιατα στα oπoiα η 1ιilρα μα6
κατi1ει Quota για διoργανιboειg ΕSC η ΙSSF.

Eπιoημαiνεται 6τι π6ρα των ανωτ6ρω κριτηρiων. ll oριστικoπotηoη τηg o6νθεoηq τηg

EθvΦg oμ&δαg πρo$πoΘ6τει και την αξιoλ6γηoη τηg αθλητικηg πoρεiαζ και τηζ

συμπεριφoρ&g τoυ κ6Θε αΘλητη _ αθλητριαg, απ6 τl] συμμιετoμ1 τbυ/τηq oε αγrbνεq -

πρoπovηoειg πoυ καλεiται απ6 τη ΣΚoΕ.

To παρ6ν ιoβει απ6 |l|l2020.

Mε αθ\τικo6q 1αιρετιoμo6q
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ΑΘANΑΣΙoΣ ΠAΠΑ

o ΓΕΝΙΚoΣ MMATΕAΣ

AΝΔPEAΣ MoΔΕΣ


