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Σωματεiα και oμdδεg Σταθεροri Στo1οιl
δriναμηq

ΣΚoΕ

ΑNΑMoΡΦΩΣΙl

EΓKYKΛΙOY ΣKoΕ ΣTΑΘEPOY ΣTOΧOY 20l9

Nο 2B

ΘEMA : Πρoδποθ6σειζ συμμετoχηζ oε ιrγιilνε;c Ι]ΣΣ/ΣK()Ι1 ΓΙριiκριoηc
oμdδαg oτα oλυμπιακιi ΑγιοvtσLιατα

oι 6ροι και

Εθνικη.;

αερoβ(l2"ιοι,()πi'ι'tν.

)'

με; τι)υζ οπιliιlti'C. ιr()λητε..-τριεl-c τηζ δilvαμιηq
αγαlνιoθo6ν κιrτιi πε]ρiπτ(l)σ1l oτι'' διοργcrr,ιboει'c τι'lν
αγωνων Πρ6κριoηq Eθνικηg oμdιδαq εiνιrι:

ο1προδπoθ6oει-c oιiμφοlνα

τηg ΣK.o.Ε καλofνται

1.

2.

vα,

FΙ αριθμητικη oυμμετο1η τιυν

ιιθλητιbν

πρoκηρυξη και εξαρτdται απιi π1r,, διlνα'μικιlτliτα τιrtl αθλητικιlυ xι,υρου πoιl
γiνεται η διοργαvωση τ()1) αγιilι,ιt.
Στιq διoργανωoειq Αγiοναlν oτo Εθι,. Σκιlπειlτl11lιο Bfρι'lνα: (l4 αθλητ6q-τριεζ
με τιζ καλυτερεg επιδ6οειg. ητoι: [l αι,δρεζ. 8 γrlr,ιιiκεg" 8 fφη[}οι και
8 νε&νιδεq oε κdθε αγιbνιoμα.
Στιq διoργανιbοειg Aγιbνιυιl οτο ΕΛK Bιl)'ιlιl (20 θfοειc βοληc): 60 αθλητ6q τριεζ με τιq καλriτερεq επιδ6oει'q. ητoι: 7 ανδρεc. 7 γι-lvιiiκι:q. 8 fφηβoι και 8
νε0νιδεg oε κdθε αγιbνιoμα'
Στι-q διoργανωoειg Aγcbνιυν oτο Σκoπειlτl1ριο ΙΙαυλο-c Mελιrq oτη
Θεooαλονiκη (18 θ6oειq βολη-ζ): '54 αθ}"r1τι;c-τριε-C |"ιε τιζ κα.λilτερεg επιδ6oειq
ητoι: 6 dνδρεq και 6 γυναiκεζ στι) ιlερoβιii.ο τιlυφεκι. 7 dvδρεq και 7 γυναiκεg
oτo αερoβ6λο πιοτιi)uι και 7 εφηβιlι. 7 νειiνιδεc οε κιi.θε; ιrγιilι'ιομια.

Για την αξιoλ6γηoη

κριτηριo επιλoγηg
για τη oυμμετοxη τουg θα ληφθεi υποιμl1 η καλυτε;ρl1 επiδooη απο Αγιbνεg
τcυν επιδ6oε(l)\,τ(ι)\/ ιlθλητιbν-τμrι(l)v

ΣK.o.E η ΔιεΘνεiq η o μεoο'c oροg
επ6τυ1αν αγιυνιζομενιlι oε αγιbνε;q

1

J.

τ[)ι(l)v κιrθιrρiζι;ται ιιε τ1l\/ εκdιoτoτε

(!)-C

τοlv ι\ιlo υψl1)x\τε]ρ(ι)\, t]πιδ6σε(t)ν. πOι)

Λ. Κατr1γιlρiιrq. ΣK.O.Fj και Διεθνεig.

Για τoυζ προγραμματιoμι6νoυq αγιbvεc τοll [], ε(αμηνιlιl τιlιl τρεxοντοc ετουg
θα ληφθoilν υπ6ψη απoτελ6oμclτα Aγιbr,ιοι, ιrπιi 0li() l/19.

4.

Σε κdθε περiπτcιloη oι αθλητεc-τριι]( πι]l} επιi,fγοι,τιl'ι \,α αγ(l)vισθoiiv πρ6πει να
επιλ6γoνται με επιδ6oειq τουλdxιoτov iοε'ζ l1 rlηlηλιiτε1.lεζ τ(,)V επιδοoεοlν του
πtνακα Α ποιl ακoλoυθεi:

ΠΙΝΑKΑΣ Α

Aγroνiouατα
Αεροβ6λο Τoυιo€κι
Αεoο86λο Πιoτ6λι

(A)
600,Ο
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γ

αθλητθg-τριεg oι οπο[oι καλοιjr,,τιl,ι \,(/. ιrγιιlνιoθoυν |-ιε επιδ6oει9
τoυλdμoτον ioεg η υψηλοτερεζ τ(l)v επιδ(loειοr, τιlιl πiνακα t}. η ΣΚ.o.Ε θα
καλriψει δαπirvεq διαμοvηg διιrτροφl1-c κ(Ιι μετιiκiνηοt1g εφ6oον
μετακινοι1νται για να λ&βoυν μθροc στOι)ζ Αγιilι,εc πρ()-ζ κ(Ιι α'πιi την πιiλη τηq
διοργανωνοοηg. Στιq κατηγορtεc εφηβοlv-ι,ε:ι11:1$1r.l\, κιr).liπτιlνται Kαι τα 6ξoδα
εν6q πρoποvητη-oυvoδοιi.

5. Στoυq

tΙΙΝΑΚΑΣ B

Aγοrνiouατα
Αεoo86λο Toυιo6κι
Αεooβoλo Πιoτολι

6.

(A)

t-

615"Ο

6l-5

570

-5

FΙ επιλoγη ovoμαoτικιi τιυν αθ7.l1τιiir,-rιΘl.llτριιilι, ιlι ιrποioι θα αγαlνιοθoιiν:
,
Θα ολοκληριilνεται - ανακοιι,ιi)\,{]τ(Ιι τoιl)'0xιοτιlν 1O ημθpεζ πριν την
ημερομηι,iα εναρξηq τιον Αγιbvιυν. Θα π1-lεπει ιi1-ιεο,ιr (ει,τιiC δfο ηpιεριilν) τα
Σωμα1εtα των αΘλητιbν-τριοlν οι oπιliιlι κιr)"οt.ltlταt. \,α δηλιbooυν oτην
ΣΚ.o.Ε αν οι αθλητ6q-τριεg θα λιrβoυιl i-ιθροq σΤΟ1)ζ Α1,ιi11,ρ'q.

7. Mε

6γγραφο πρoζ τα εvδιαφερ6μεvα Σι'lματεiιr ()μιdδεg η ΣΚ.o.E θα
oυμπληρωoει τυ1ιiν κεν6q θ6oειζ οε κιiθε kιrτl-1γιlρiα" κιιι αγιbνιoμα απ6
επ6μενου9 oε επiδοoη αθ}"ητ6'c-τριεc

8.

Aθλητηq.τρια πoυ θα δηλωθεi ιiτι θα 7.αβει μ6ρο-c στoυ'ζ Αγιilνεg και
απουoιιiοει oτo oι1νολο η μ6ρο9 τηg διοργιi.νιDσllζ. 1ιυρ[c τη γνiυoη - εγκριoη
τηg ΣK.o.E η 6γγραφη αιτιολ6γ11oη τoυ ιrπριiβλεπτιlυ προβ)"l1ματo-ζ - λ6γου
τηζ απoυσiα'c τoυ/τηq με αποδo1l1 ιr.π6 τll ΣK,O,Ι'. ο ιiθληπiq-τρια θα
oτερεiται μιαζ συμμετoχηζ oε αμ6oιυq επ(lμιει,ti ιιντioτοι1η διoργirvιυol1 που θα
61ει επιλεγεi.

9.

Ι] ΣK'o.E δεν δεoμεtiεταιl στιζ προκηρυξε;ι-ζ τ(l)\,Αγιilνι'lv ΙΙρ6κριoηq Εθvικηg
oμdδαq τιq οποiεg θα εκδιilοει. να περιλιiβεr τιl otjvολo τ(ι)\, αγ(l)νισμιd,τοlν του
oλυμπιακοti Προγραμματo-ζ η μθροg αυτιbι,,

Το παριiν ιο1δει απ6 την θκδοoη τoυ κα1 καταργεi κirθι: πρoηγιltiμιει.ιl ο1ετικιi.

Mε αθλητικoilg xιrιρετιoμοilg
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