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ΘE}ΙΑ : Συοτημα ει,ιuiιr: κατiιτιιil1c

ιr())'ητιilr'

τριιlι,

8

ιιr'εΞαρτ11τ(!)ζ αγ(l)\'ισμ(1τ();

κ.ιι

κατηγιl1liιι:,

πε1liπτοloη αξωλο1ηοηg α0l'ητιilι.τρκilr' πρoκε[μει'ιlιl ιτr ουι,τιr7.θεi ει'ιαkr
κιrταοταοη κιrτdταΞ.ηg α0λητιilr.τριιbr,. αι,ε:αρτl1τωq αγιοr'ioματιlg και κιrτη7ι)1liα-; θιr
ακολoιlθεiτuι η πα1lακατιι αναφερι1μειη 1ιεθoδoi'ιlγiα.

Σε κα0ε
1,

Λιrμβαι,εται

υπ(lψπ1 11 καi.ilτε1lη

επ[ιlοοη l1 ο μeoo; 6ρoi τιοr, κα;'υτ6ριοι, επtδilοειυι'

στι) αlω\,ισιιu η oτιι ujlιυr'ioιιατα τιlυ ιι0i'ητη-τρια9 που θα αξιολογη0εi οil1ιφrυιτr με

τιc εγκυκλioιlg πιlιl ιo1ιιlυι,,

2.

προ, κuτιiτιιξη επiδιlοη. ει'αq δεκαιSικοg αριθμιig. ο
αlιιi
τιl
κλαομα.
ιlποiοq δη1ιιιlιlργεiτιlι
με ιrριθ1ιl1τt1 τιrr.ιrριθμιi πoιl πριlκυπτει απ6
.επiδoοη oτα απoτεi'foμtrτα τoυ
τηr' κατιiτιriη που 0α εixε η πριl; α-iιoλ(l.1l1oη
αι,τιοτιli1ιlυ αγαlι'iο1ιατοg τιlιi τε}.ευταioιl Ευριoπιriκoil Πρωταθ)'r1lιιτog και
Διαμoμlφιi-rι,εται 7(1 την κ1ι0ε

παρol'ομιrοτη τιl οitr,ο).o τοlι, οιi1ιtrιετε1ιiι.τιυι' ουr' fr'α.
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μφιοl'cι

lrε τηι, παριiγραφo 2 η επiδοoη πρoq α'iιoλ6lηoη

ιrθλητη-τ1lιαc.

αι'τιoτιlιtr"εiται με 6ι,α oιlγκεκριμιiι'o δεκαδικιi αριθμιi. Ιl κιrτiιταξη τιυι' δεκαδικιbι'
ιrυτrbι, α1lι0μιι,.lν διαμορφιbl'εr. ι:ι'ιl,icr καταoταoη α-Ι.ιολι1γηοη-c ιrO)"ητιbv τριοlr' εiτε
oτrg κατηγoρiεg Α ' Γ εiτε οτιg κατηγιlρiεc }l . Ν εiτε ιrι,ε-iαρτl1τιυg αγοlι'iο1ιατoq κιlι
κιrτηγoρiα; Α-Ι'.Ε-Ν,
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Σ:

ηι,oποiα τηl,υπo α-E.ιιli"67ηoη επiδoor1 τoυ αθ)'ητl1 την ε1oυr,
και
περιοo(lτεριlι
ιooβιr0μl,1oαr,τε; αθλητic οτυι' πiι,ακιι κuτιiτα-η;
η

Στηr, περ[πτοlοr1 κατι1

πετi1ει

6r.αc

τoυ ιjυρtDπαικoυ Πρωταθ)'r.1ματog, ο αΟ}.ητηc θα α-(ιo)."oγεiται βdιοει ττ1g οει1lιig πιirl
0α καταλαμβαr,ε εuv πριll11rεiτιl oλιυι' τωr, ιooβα0μηoαr,τιυι, 1ιε ιrυτιiι, α0i.ητι,υι,τoιl
ΕυρωπαΙκου Ι lριυτα0λi1ματοc.

ο Σε

περiπτωοη ιoοβαθμiαq οτo δεκιrδικο ιrριθμο μετιrξil αθ)"ητιbv διlφιlρετικιbν
αγιοr,ιoμdτιοr', η αξlo)-6γηοη θιι βαοi(εται oτην οilγκριοη τωl,δεκιrδικιbγ αριθμιbr,
πιlυ πριlκilπτιrr;ι' απιi τηv αl,τiοτoι7ρ επομειη καi'fτεμll1 επiδoοη τoιlg,
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