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Πρoζ
Σωματεiα και oμ&δεq Σταθερo6 Στ61oυ
δriναμηg

ΣΚoΕ

ΘEMA: Eπιληη

ΕΓΚYKΛΙoΣ ΣKoE, ΣTΑΘEP.Y ΣToXoY

oκoπευτιbν-τριcbν μελcbν Eθvικηq oμdδoq oτα oλυμπιακd, ηωνiοματα τηζ

ΙSSF τo 20l

5

FΙ επιλoγf1 αθλητιbν-τριωv μελcbν Eθvικηg oμ&δαg οτα,

πρoγρdμματoζ

No 5

για

oυμ1iετo1η

αγωνioματα,,.τoυ oλυμπιακoυ

oε Διεθvεig Αγιbνεq οτoυ6 oπoioυq θα

oυβμετdoxει, θα γiνεται oε δrio (2) διαφoρετικd επiπεδα

επι"}'6ξει

η ΣΚoE

vα

:

Α. Αγωνioματα τoυ πρoγρdμματοζ των oλυμπιακcbV Aγιbνων
B. Αγωνioματα Eφηβων _Νεανiδων αντ[oτoι1α τoυ πρoγρ&μματoζ των oλυψιακcilv Αγιbνων
FΙ

ΔEΣΣ ειoηγεiται

1.

γ1α

η

συγκρ6τηoη Eθνικηq oμdδαg με β&oη τα παρακd.τω:

Επιλ6γoνται ωg μ6λη Eθ,ιΦq oμαδαg αθλητ6q.τριεq με βαoη την επtδooη πoυ πρoκιiπτει

απ6 τov μ6οo 6ρo των δ6o bψηλoτ6ρων επιδ6oεωv, τιq ιiπoiεg επ€τυγαν oτo αγciiνιoμα η oτα

αγωvioματα πoυ κρiνoνται, στo 1ρoνικ6 δι&oτημα και τoυζ αγιilνεg πoυ oρiζoνται απ6
o1ετικη Εγκυκλιo και otiμφωvα μ τα παρακdτω.

.
.
.
2.

η

Για τo επiπεδo (A) την δυνατ6τητα διd,κριoηg
Για τo επiπεδo (B) την αvαπτυξη και τη δυνατ6τητα διακριoηg
Δυνατ6τητα διdκριoηζ, για τo επiπεδo (Α) η και (B) oμαδικori αγωνioματog, oε Διεθvεig
Αγιbνεq oτoυ6 oπoioυq πρoβλ6πoνται βραβaioειζ στην oμαδικη κατ&ταξη.

Π6ραν τηg περiπτωσηζ τηζ παρ l η ΔEΣΣ διατηρεi τo δικαiωμα, 6ooν αφoρ&
Εθvιηg ομ&δαq, vα ειoηγεiται για τη oυμμτη oε Διεθvεiq Αγrbνεq:

η

oriνΘεoη

Α)

Αθ}"ητ69.τριεζ πoυ διακρiθηκαv oε Διεθvεig διoργανcΙ:oειg ESC και ΙSSF τo 1ρoνικ6
διdoτημα αlτ6 01l0|12014, και

B) Αθλητθq/τριεξ πoυ πληρo6ν τα κριτηρια ηg EoE, εντd,oooνται στην πρoετoιμαoiα και
1ρηματoδoτοriνται απ6 την ΕoΕ,
Eπιoημαiνεται 6τι π6ρα των ανωτ6ρω κριτηρiων, η oριστικoπoiηoη τηq olivθεoη6 τηq Eθvικηg
oμ&δαq πρoδπoθ6τει και ην αξιoλ6γηoη τηq αθλητικηq πoρεiαq και τηζ oυμπεριφoρ&q τoυ κ&θε
αθλητη - αθλητριαq, απ6 η αυμμετoμ τoυ/τηq oε αγcilνεq. πρoπovηoειζ πoυ καλεiται απo τη

ΣΚoE.

To παρ6ν

ιoβει

απo την θκδooη τoυ και καταργεi κdΘε πρoηγo6μεvo o1ετικ6,

Mε
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