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ανεξαρτητωg αγωνfoματoζ και

κατηγoρiαq.

κ&,θε περiπτωoη αξιoλ6γηoηq αθλητιilν-τριιilν πρoκεtμενoυ να oυντα1θεi ενιαiα
κατd,οταoη κατd,ταξηq αθλητcilν-τριων, ανεξαρτητωq αγωνioματog και κατηγoρiαg θα
ακoλoυθεtται η παρακ&,τω αναφερ6 μενη μεθoδoλoγiα.

Σε

1.

2.

Λαμβd,νεται υπ6ψη η καλιiτερη επiδooη στo αγιΙlνιoμα η στα αγωνioματα τoυ
αθλητη.τριαζ που θα αξιoλoγηθεi oδμφωνα με τιζ εν ιoβ εγκυκλioυq.
ΔιαμoρφcΙlνεται για την κ0θε πρoζ κατ&ταξη επiδooη, 6ναq δεκαδικ6g αριΘμ6q, o
oπoioq δημιoυργεiται απ6 το κλd,oμα, με αριθμητη τoν αριθμ6 πoυ πρolαlπτει' απ6
την κατd,ταξη πoυ θα ειxε η πρoξ αξιoλ6γηoη επtδooη στα απoτελ6oματα τoυ

αντιoτoi1oυ αγωνioματoq τoυ τελευταioυ EυρωπαTκoιi Πρωταθληματoζ και

παρoνoμαoτη τo oιiνoλo των oυμμετε16ντων oυν 6να.

3.

Σtiμφωνα με την παρd,γραφo 2 η επiδooη πρoζ αξιoλ6γηoη αθλητη-τPιαζ,
αντιστoιχεiται με 6να oυγκεκριμ6νo δεκαδικ6 αριθμ6. FΙ κατd,ταξη των δεκαδικcilν
αυτιilν αριθμιilν διαμoρφiονει ενιαiα κατd,oταοη αξιoλ6γησηq αθλητrbν.τριων εiτε
στιζ κατηγoρiεζ Α - Γ εiτε oτιg κατηγoρtεq E _ N εiτε ανεξαρτητωt αγωνioματog και
κατηγoρiαq.

ΠAPATΙ{P}ΙΣEΙΣ:

o

Στην πεpiπτωaη κατd, την oπoiα την υπ6 αξιoλ6γηοη επiδoση τoυ αθλητη την 61oυν
πετtlγει 6να9 η και περιoo6τερoι ιooβαθμηoαντεq αθλητ6q oτoν πiνακα κατd,ταξηq
τoυ EυρωπαTκoιi ΠρωταΘληματoq, o αθλητηg θα αξιoλoγεiται βd,oει τηg οειρd,q πoυ
θα καταλtr,μβανε εd,ν πρoηγεiτo 6λων των ιooβαθμηod,vτων με αυτ6ν αΘλητcbν τoυ
Eυ ρωπαTκoιi Πρωταθλη ματog.

. Σε

περiπτωoη ιooβαθμiαq στo δεκαδικ6 αριθμ6 μεταξιi αθλητιilν διαφoρετικιilν
αγωνιoμ6τOV, 1 αξιoλ6γηoη θα βαοiζεται στην oriγκριoη των δεκαδικrilν αριθμcΙlν
πoυ πρoκδπτoυν απ6 την αντioτoι1α επ6μεrη καλr5τερη επiδooη τoυξ.
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