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Πρoζ
Σωματεiα και oμd,δεg Σταθερoδ Στ61oυ
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ΘBMA :

Σ6οτημα ενιαiαq κατdταξηg αθλητcbv
καηγoρiαg.

.

No 8

τρκilν ανεξαρτητωq αγωνioματoζ και

Σε

κ&Θε περ[πτωoη αξιoλoγηoηg αθλητcbv.τριcbv πρoκεiμεvoυ να oυvτα1Θεi ενιαiα
κατdoταoη.κατdταξηq αΘλητιbv-τρubv, αvεξαρητωq αγωvtoματot και κατηγoρtαg θα
ακoλoυΘεiται η παρακατω αvαφερ6μειη μεθoδoλoγiα.
t.

Λαμβ&vεται υπ6ψη η καλriτερη επiδooη η o μ6oog 6ρo9 τωv καλυτ6ρων επιδooεωv
oτo.αγcilνιoμα η oτα αγωvioματα τoυ αθλητη-τριαζ πoυ θα αξιbλoγηθεi οfμφωνα με
τιg εγκυκλioυt πoυ ιο1δoυv.

2.

Διαμoρφιbvεται για τηv κdθε πρoq κατ&ταξη επfδooη, 6ναq δεκαδικ69 αριθμ6q, o
τo τλdoμα, με αριθμηη τov αριθμ6 πoυ πρoκ6πτει απ6
την κατdταξη πoυ θα εi1ε η πρoζ αξιoλ6γηoη επiδoοη oτα απoτελ6οματα τoυ
αντιoτoi1oυ αγωvioματog τoυ τελευταioυ Eυρωπα1κoιi Πρωταθληματoq. και
παρovoμαoτη τb o6voλo τωv oυμμετεx6vτων oυv 6να.
oπotoq δημιoυργεiται απ6

a
J.

Σriμφωvα

με τηv παρηραφo 2 η επiδooη πρoζ αξιoλ6γηoη

αθλητη-τριαq'

αvτιοτoιyρiται με 6να oυγκεκριμ6vo δεκαδικ6 αριΘμ6. H κατ&ταξη τωv δεκαδικci:v
αυτιbν αριθμcilν διαμoρφcΙ:vει ενιαiα κατ&oταoη αξιoλ6γηoη9 αθλητιilv-τριωv εiτε
στιζ κατηγoρiεg Α _ Γ εiτε στιζ κατηγoρiεg E _ Ν εiτε ανεξαρτητωg αγο)vioματoζ και
κατηγoρiαg Α-Γ.Ε-Ν.

ΠΑΡΑTHΡHΣΕΙΣ:
Στηv περiπτωoη κατd, τηv oπoiα τηv υπ6 αξιoλ6γηoη επiδooη τoυ αΘληη την 6xoυν
πετtixει θναg η και περιoο6τερoι ιooβαθμηoαvτεq αθλητ69 oτoν πivακα κατd,ταξηq
τoυ EυρωπαΤκori Πρωταθληματog, o αθλητηg θα αξιoλoγεiται βd,oει ηq oειρd,q πoυ
Θα καταλ&μβανε εd,v πρoηγεiτo 6λων τωv ιooβαΘμηοd,ντωv με αυτ6v αΘλητcbv τoυ
Ευρωπαtκori Πρωταθλη ματog.

Σε

περιπτωoη ιooβαθμiαg oτo δεκαδικ6 αριθμ6 μεταξ6 αθλητιilv διαφoρετικιbν
αγωνιoμ&των, η αξιoλ6γηoη θα βαoiζεται oτηv oliγκριση τωv δεκαδικιbv αριθμcilv
πoυ πρoκtiπτoυv.απ6 τηv αvτiοτoι1α επ6μειη καλriτερη επiδοoη τoυg.

To παρ6ν

ιoβει

απ6

ην

6κδooη τoυ και καταηεi κd,θε πρoηγo6μεvo o1ετικ6'

Mε αθλητικolig 1αιρετιoμoriq
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