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Σωματεiα και oμdδεq Σταθεροli Στ61oυ
δfναμηq ΣKoE

Ε Γ KY KΛ Ι o Σ ΣKoE ΣTΑΘEPOY ΣToxoΥ 2020 No 6

ΘEMA: Συγκρ6ηoη Eθνικcbν oμdδων Σταθερof Στ6xoυ για τo 6τoq2020

FΙ επιλoγη των αθλητri:ν-τριων που θα ουμμετdο1oυν oε Διεθνεiq Αγcbνεq για τo θτoq

2020 Θαγiνει oriμφωνα με τ1ζ εν ιo1β εγκυκλioυg και με τα παρακατω:

1. H Παγκ6oμια πρωταθλητρια και oλυμπιoνiκl1c Αwα Κoρακακη (ΩPΙΩN) Θα

λ&βει μ6ρoζ σε αγcilνεg στo εξωτερικ6 or1μφωνα με τo πρ6γραμμα
'πρoετoιμασiαq τηg για τη oυμμετo1η τl]c στoυ'ζ oλυμπιακofg Aγιbνεg του
2020 oτo Τokyo.

2. Απoφαoiζεται καταρ1αq oι αθλητ6ζ oτo αγ1ilγισμα τoυ αερoβ6λoυ πιoτoλioυ
Διoνlioιog Κoρακdηg (ΩPΙΩN) και Xριoτiνα M6o1η (APXΕΛAOΣ), να
λdβoυν μ6ρoζ α) στoυζ Διεθνεig Αγrbνεq Αερo,β6λων oπλων oτιc, 27.
26l|12020 oτo Mονd1oυ και β) oτo Ευρωπα1κ6 Πρωταθλημα Aερoβ6λων
oπλων oτιc,23l2-2l3l2020 oτo Wroclaw - Πoλbνiα'

3. Για τoυq ΔιεΘνεig Aγrbνεq Aερoβoλων oπ2ιων oτιg27.261112020 oτo M6να1ο

η Eθvικη oμαδα θα διαμoρφωθεi τεi"ικα oilμφωνα με την εν ιo11l εγκ0κλιo και
απo τα απoτελ6oματα των αγιilνων ΣΚ.o.Ε στιζ 30111-|112120|9 και
14-1511212019.

4. Για τo Eυρωπαiκ6 Πρωτd,θλημα Αερoβoλων oπλων oτιq 2312-21312020 oτo
Wroclaw oτην Πoλωνiα και για τo Παγκooμιo Κfπελλo ΙSSF oτιq 15-
261312020 oτo N6o Δελf, η Eθνικl1 oμdδα θα διαμoρφο:θεi oυμφωνα με τιζ εν
ιoβ εγκυκλioυg και απ6 τα απoτελ6oμιατα των αγcilrlων ΣK.o.E απo 30lΙl-
|lΙ2l20Ι9, |4-t5l12lΙ9' 1'7-18101l20 και τoυ Διεθνη αγωνα αερoβoλων oτo
M6να1ο 22-261112020'

5. Απ6 τα απoτελ6oματα τωv αγcbνωι, ΣΚoE και διεΘνιbν απ6 30111120|9 t'ωg
και,81312020 θα επιλεγεi η Etvικη oμd,δα πoυ Θα αγωrlιoτεi oε αγcilνεq οτo
εξωτερικ6 τo 2020' Kdθε αγci:ναq ΣKoE πoυ θα γiνεται μετα απ6 τιc,81312020

θα λαμβd,νεται υπ6ψη προκειμ6νoυ να oυμπληρcbνεται η ΕΘνικη oμ&δα κατd
περiπτωoη.

Τo παρ6ν ιo1υει απo 0|1012020.
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