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ΘEMA : Σδoτl1μα εvιαiαq κατ&ταξηg αθλητιbν - τριιi:r, αγεξαρτliτωq αγωvtoματoζ και
κατηγoρiαg.

Σε καθε περiπτωoη αξιoλ6γηoηq αθλητιbν-τριιilν πρoκεiμενoυ vα oυνταxθεi ενιαiα
κατdoταoη καταταξηq αθλl1τci:ν-τριcbν, ανεξαρτl1τοlq αγοlvioμιατoζ Ι(αι κατηγoρiαg θα
ακoλoυθεiται l.,1 παρακd,τω αναφερ6μν11 μιεθoδoλoγiα.

1. Λαμβdνεται υπoψη η καλ0τερl1 επiδooη 11 o μι6oοq ilρoq τωv καλυτερων επιδ6oεωv
oτo αγcilvιoμα η oτα αγωνioματα τoυ αθλητl1-τριαζ πoυ θα αξιoλoγηθεt oriμφωvα με
τιq εγκυκλioυζ πoυ ιoβoυν.

Διαμoρφcbνεται για τηv καθε πρog καταταξη επiδoοη' 6ι,αq δεκαδικ69 αριθμ69, o
oπoiog δημιoυργεiται απ6 τo κλαoμια. μιε αριθμιl1τl1 τoν αριθμ6 πoυ πρbκriπτει απ6
τηv κατd,ταξ1 πoυ θα εi1ε 1l πρoζ αξιoλ6γηoη επiδooη oτα απoτελ6oματα τoυ
αvτιοτoi1oυ αγωνioματoζ τoυ τελευταioυ ΕυροlπαΙκoυ Προ:ταθληματog και
παρoνoμαστti τo oδvoλo των συιιιιετε16vτωv oυν 6να,

Σriμφωνα με τηv παρd,γραφo 2 ι1 επiδooη πρoζ αξιoλoγηoη αθλητη-τριαq,
αvτιοτoι1εtται μ 6να oυγκεκριμ6νo δεκαδικo αριθμι6. FΙ καταταξη των δεκαδικcilν
αυτcbv αριΘμcilν διαμoρφιbvει εvιαiα καταoταol1 αξιoλ6μ1oηq αθλητrilv-τριωv εiτε
στιζ κατl.lγoρiεg Α - Γ εiτε oτη κατl1γορiεq Ε - Ν εtτε αι,εξαρτl1τοlg αγωνiομιατoζ και
κατηγoρiαg Α-Γ-Ε-Ν.

ΠΑPΑΤFΙPHΣΕ,ΙΣ:

Στην περiπτωοη κατd, τηv oπoiα την υπ6 αξιολ6γηoη επiδoο,η τoυ αθλητη τηv 61oυv
πετ,6γει' 6να9 11 και περιoo6τερoι ιooβαθμιl1oαιτε-c αθλητ69 οτoν πiνακα καταταξηg
τoυ Eυρωπα1κori Πρωταθλl1ματog, o αθλl1π1g θα αξιoλoγεiται βd,oει τl1q οεiρ&g πoυ
θα καταλd,μβαvε εdv προηγεiτo 6λων των ιooβαθμιl1od,l,τοlν ιιε αυτ6v αθλητcbv τoυ
Ευ ρο:παTκori Πρωταθληματog,

Σε περiπτωoη ιooβαθμiαζ στo δεκαδικ6 αριθμ6 μεταξι1 αθλητιilv διαφoρετικcilν
αγωvιoμd,των, η αξιoλ6γηoη θα βαoiζεται oτl1v otiγκρισll τωv δεκαδικιbν αριΘμιilν
πoυ πρoκιiπτoυν απ6 ην αvτioτoι1α επ6μιεvη καλilτερη επiδool1 τoυq.

To παρ6v ιo1υει απ6 0110Ι12020.
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