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ΘΕMΑ:

Eπιλoγr1 oκoπευτων-τριων μελιbν Eθνικηq oμdδοg oτα o}ωμπιακiι αγωνtοματα
τηg ΙSSF τo 2016

FΙ επιλoγη αθ)ητιbν-τριων μελων Εθνικηq oμ&δαq oτα αγωνioματα τoυ oλυμπιακoιi

πρoγρ&μματoζ για αυμμετομ,1 oε Διεθν,εiq Αγcbνε-c στoυq oπoioυg θα επιλ€ξει
oυμμετ6o1ει, θα γiνεται oε δfo (2) διαφoρετικ6 επiπεδα

η

ΣΚoΕ

να

:

Α. Αγωr,iοματα τoυ πρoγραμματoζ των oλυμπιακιbν Αγ.rbvων

B. Αγωνioματα Eφηβων
Αγιbνων
Ι{

-

Nεανiδων αντioτoιχα του πρoγρdμματoζ τωV o}ωμπιακων

ΔΕΣΣ ειoηγεiται για τη oυγκρ6τηoη

Ε.Θvικη-c

0μ6δα9 με βdοη τα παρακd,τω:

1. Eπil.fγoνται ωq με),η Eθνικηq oμαδαg αθ)ητ69-τριε9 ιιε βdoη την επiδoοη πoιl

πρoκtiπτει απ6 τoν μ6oo (lρo τωv δfo υψηλoτ6ρcον επιδ6oεων, τιq oποiεg επθτυxαι,
οτο αγιilνιομα t'1 oτα αγωνiοματα πoυ κρiνoνται, στo 1ρoνικο διd,oτημα και τoυζ
αγcbνεq πoυ oρiζονται απ6 τη o1ετικr1 Eγκriκλιο και oυμφοlνα με τα παρακd,τω.
. Αθλητfζ-τριεζ των oπotων η επiδoοη με τllν oποiα κρiνoνται ε[vαι ioη t1
μεγαiωτερη τηg επiδοoηg τoυ 3o, στoν αγioνα κατdταξηg αγωνioματοζ τηζ
κατηγoρiαq τoυg (πριν τoν τελικ6) ofμφωνα με τα απoτελ6ομιατα τoυ τελευταioυ
EυρωπαTκοr5 Πρωταθ}ηματoζ

.
.
.

Για τo επiπεδo (A) την δυνατ6τητα διd,κριoηg
Για τo επlπεδo (B) την ανdπτυξη και

τ1l δυνατ6τητα

Δυνατ6τητα διiικρισηζ, για τo επiπεδo (Α)

διdκριoηg

li και (B)

oμαδικοr5 αγιονioματog, oε

Διεθvεiq Αγcilνεg στoυζ οποioυg πρoβλ6πoνται βραβεf oειg στ1lν oμαδικη
κατ&ταξ1.

2'

Π6ραν τηg περiπτιοσηζ τηζ παρ 1 η ΔΕ,ΣΣ δfναται, 6ooι, αφoρ0 τη orivθεoη E.θvικηq
ομ6δα9, να ειoηγεiται για τη συμμετοxi1 oε Διεθvεig Αγcbνεq:

Aθλητ6ζ-τριεζ πoυ διακρiθηκαν oε Διεθνεig διoργανιboειg ΕSC και ΙSSF το
1ρονικ6 διdoτημα απ6 0110112015, και

Α)

ΧP. BOYPΝΑZoY 14, AΘt.iΝΑ 115 21 - THΛ. 21o 6454.522

-

23 - FΑΧ 21ο 6421'595 . www.shooting,org.gr

-

e maiΙ: info@shooting.org'gr

B) Αθλητ6{τριεζ πoυ πiηρoilν τα κριτηρια τηi ΕoE

61oυν εvτα1θεi στηv

πρoo}ωμπιακη προετoιμαοiα και επιy.ορηγol5ι,,ται απ6 την ΕoE.

Eπιοημαivεται 6τι π6ρα των αι,ωτ6ρω κριτηρiων, η oριστικoπoiηoη τηg oriνθεοηζ τηζ
Eθιικr1g 0μ6δα9 πρoδπoθ6τει και την αξιoλ6γηoη τηq αθλτ1τικη-c πoρεiαζ και τηζ
συμπεριφoρ&g τoυ κ6θε αθλητη _ αθ)ητριαq, απ6 τη συμμετo1η τoυ/τηg oε αγcbνεq πρoπονηoειg που κα).εiται απ6 τη ΣΚoE'
Tο παρ6ν ιo1r5ει απ6 01l0112016.
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