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ΘEMA : Πρoiiποθ6σειζ συμμετoχηζ oε αγιilνεc Ε).Σ/ΣKOΕ Πριiκριoη-c Εθνικηg
o μ6δαq oτα

oλυμπιακd Αγωνiσματα

πι) ρο β6)ι(')\, (.)π)'(,)\,'

oι 6ρoι και oι προδποθ6oειq
τηg

oilμφcυνo μ., .n,q ιlπιltιlιlc. αθλητεc-τρ],ε-ζ τηζ δυvαμηg
'
ΣΚ.o.Ε καλο{lνται να αγιυνιoθοιiν κατα πiρiπτιοoη οτιq δ'οργαi,.;ioeic τυlν

αγωνcιlν αυτων εiναι:
t.

F{ αριθμητικη oυμμετo1r1 τοlv αθλl1τιbι,,- τρι(l)\, καθορi(εται |-ιε την εκdoτοτε
προκηρυξη και εξαρτdται απι\ την δυι,ιrμιικoτl1τιr τιlυ ιrθλτ1τικου 1cbρου ποιl
γtνεται η διoργ&νωσll του αγiονα.

2.

Για την αξιoλ6γηoη τωγ επιδooε(υ\/ τιι)V αθ)'ητrilν-τρι(')ν (l)ζ κριτl1ριο επιλογηq
για τη oυμμετομ1 τουq θα ληφθεi rlποι1ll1 η κcrλιiτερη επiδοoη απο Αγcilr,εg

ΣK.o.E

η Διεθνεiq η o pιεoο'c ορο-q τιrlν i\ιlιl tlι1ll1)"6τερ(!)ν ι]πιδ6σε(l)ν. ποι)
επ6τυxαν αγωνιζ6μενoι oε αγιilνε-c Α, Κατηγορiαc. ΣΚ.().Ε και Διε;θvεi-q.

1

J,

Για τουq πρoγραμματιoμενουq

αγιbι,ε-q τοll τρε1ιlι,τιl-q 6τcltlc 0α ληφθουν

υπ6ψη τα αποτελ6σματα αγιbνων tlπo tl112{|18.

4.

Σε κd,θε περtπτοlοη οι αθλητθc-τριε'ζ πo1) επι)"ε;γιlνται να αγ(')νισθoιiι, πρ6πει ι,α
επιλ6γονται με επιδ6oει9 τοιlλα1ιoτον iοεζ 11 ιl1lη)"oτερεc τ(!)V επιδιioειov του
πiνακα Α που ακολoυθεi:

ΠΙNAKAΣ Α.
Αγcονiοuατα
Τoυιo6κι 0.22 3Χ40
Πιoτ6λι Tαγ6τηταc
Πιοτ6λι Σποo
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αθλητ6q-τριεq oι οπoiιlι κιiλοilι,τιrι \,α (Ιγ(')νισθοιjv με επιδ6oει9
τoυλdμοτον toεg η υψηλ6τεptc τtr.)ν επιδιiοειllr, τιlιl πiι,ιικα t}" η ΣΚ,o.E θα
καλriψει δαπ6νε9 διαμoνηq δuτροφt1c και μιετακivηoηG εφοoιlν
μετακινοtiνται για vα λαβoυι, μθρoζ στOυζ Λγιbιlεc πρo'ζ και απο την πολη τηq

5. Στoυg
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διoργdνωoηq. Στιq κατηγορiεg εφηβιυν-νεανιδι'lv καλtjπτονταl και τα 6ξoδα
εν6q πρoπoνητη-oυνoδoιi.

ΠΙNAKAΣ B

Τουιo6κι 0.223Χ40
555

6.

7.

FΙ επιλoγη ονομαoτικιi τιυν αθλητιbν-αθ)"ητριιilν οι οποiι)ι θq αγωνιoθοriν:
Θα ολoκληρcilνεται - ανακοιν(ilνεται τουλd1ιοτιlν lΟ ημ6ρεζ πριν τ,tlν
ημερoμηνiα 6ναρξηq τιον Αγιbvιυν. Θα πρεπει dμεoα (εvτ6q δrio ημερων) τα
Σωματεiα των αθλητcbν.τριων οι οπιliοι καλοilνται. vα δηλiοοοιlν oτην
ΣK.o.Ε αν οι αθλητθq.τριεg θα λirβουv μθρoζ στουq Αγοlvε:c.
ΑΘλητηg-τρια πoυ θα δηλιυθεi οτι θα λαβει μερoζ στoυζ Αγιbνεq και
απoυoιdoει οτο oιiVολο η μ6ροq τri-c διοργιiνCt)σηζ. 1αlρi-c τη γνiοoη - θγκριοη
τηq ΣΚ.o.E η εγγραφη αιτιολογηoll τoυ απρ6βλεπτoυ πρoβληματοq - λ6γoυ
τηζ απoυσiαq τoυ/τηq με αποδoμ απιi τη ΣK.O.Ε. ο αθλητηq-τρια θα
oτερεiται μιαζ συμμετoχηζ oε αμθoοlq επιiμιενη αντ[oτιlι1η διoργανcυοη που θα
Εγει επι}"εyεi.

8.

ΣK.o'Ε, δεν δεoμεriεται. στιζ προκηρδ-€ειC τ(!)ν Αγiυνοlν ΓΙρ6κριoη9 Εθι,ικηζ
oμdδαq τιg oποiεg θα εκδcboει. να περιλαβει τιl oilνoλιl τ(l)v αγcl)vισμdτων του
oλυμπιακοri Πρoγρ6μματoζ η μθρog ιrυτιilν.
Ι_Ι

Τo παρ6ν

ιoβει απ6

την θκδooη τoυ κα1 καταργεi κι1θε προηγιlιi1-ιε;νο οxετικ6,

Mε αθλητικoιiq 1ιrιρετιoμ ιlilc
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