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ΔEΣΣΣKOE

A. Στo Πανdλιiνιo Πρωτιiθλημα η oυμμετομi των αθλητων-τριωv των Σωματεiων
και oμd,δων τηq διiναμηζ τηζ ΣKoE καθoρiζεται σε τρειζ (3) αΘλητ6ζ-τριεζ (ΑΓEΝ)

αν* κατηγορiα και αγiυνιoμα, πoυ 61oυν λdβει μ6ροζ oε αγioνεq, oι oποioι 6γwαν υπ6.
και επoπτεiα τηq oμοoπονδiαg στα αVαφερ6μενα αγωνiοματα και
κατηγορiεg υπ6 0U0U10 και θωg την ημερoμηνiα ληξηg τηg υπoβqληζ των δηλωoεων
oυμμετο1ηζ και με επiδooη τoυλd,1ιoτoν ioη με τo 50Ψο τoυ απ6λυτoυ τηζ επιδ6oεωq
του αγωviοματoζ oτo oπoio θα λd,βoυν μ6ροζ, δηλαδη 200/400η 300/600 η 6ΟΟ/1200,
ofμφωνα με την πρoκηρυξη των εν λ6γω αγιbνων'

την 6γκριoη

B. To Κδπελλο Mακεδoν[αs και τo Πρωτιiθλημα Κ6ντρου & Περιφ6ρεrα6 εiναι

αγiυνεg Αερoβ6λων 6πλων και συμμετ61oυν αθλητ6q-τριεg (ΑΓEN) Σωματεiων και
oμdδων τα δriναμηg τηg ΣΚ.o.E, πoυ 61ουν λ&βει μ6ρoq oε αγri:νεg oι οπoioι 6γwαν
υπ6 την 6γκριoη και επoπτεfα τηq oμοoπoνδiαζ στα αναφερ6μενα αγωνioματα και
κατηγoρiεg 6ω9 την ημερoμηνiα ληξηg τηg υπoβoληg των δηλιilοεων oυμμετο1ηq,
ofμφωνα με τηv πρoκηρυξη των εν λ6γω αγrbνωv.

Γ. Στoυq Αγiονεq Πρδκριoηq Εθνικιiq oμιiδαq:

ο

.

Στα αγωνioματα αερoβ6λων οπλων καλοιiνται oνoμαoτικd απ6 τη ΣΚoE να
oυμμετ61ουν αΘλητ6g-τριεg (ΑΓEN), των oποiων o μ6oo9 6ρoq των δυο
υψηλ6τερων επιδ6oεων, πoυ επ6τυ1αν αγωνιζ6μενoι ωg μ6λη EΘνικηg oμdδαq
η σε αγrilνεg ΣΚoE η σε αγiυνεg A, Κατηγoρiαg απ6 0Ll0LlL1 τoυq
κατατd,ooει στoυg 24 πρωτoυq τηg κατ6ταξη9 των επιδ6oεων των αεροβ6λων
6πλων (ΑΓEN) και
Στα πυρoβ6λα 6πλα καλofνται ονομαοτικd απ6 τη ΣKoΕ να συμμετ6xουν
ψ€χ.ρι o1τρειζ πρωτoι αθλητ6g-τριεq AΓΕN, των οπoiων η υψηλ6τερη επiδooη
πoυ επ6τυ1αν αγωνιζ6μενοι ωg μ6λη Eθνικηg oμdδαq η oε αγrbνε6 ΣΚoE η oε
αγcbνεg A, Κατηγορiαc, απ6 0L/0L/|L εiναι μεγαλr5τερη η ioη απ6 τιg επιδ6oει9
στov παρακατω πivακα.
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Κdθε κατdταξη γfνεται oιiμφωνα με την Εγκιiκλιο ΔEΣΣ 2011 Νo
Eπιλoγηg Εθνιηg oμ0δαg _ κατdταξηg αθλητιilν-τριων.
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Σδoτημα

Σε περiπτωoη ιοοβαΘμiαg επιλ6γεται o αθλητηq-τρια πoυ 61ει την αμ6oωq επ6μενη
υψηλ6τερη επiδooη απ6 τo οfνoλο των επιδ6oεων πoυ λαμβdνoνται υπ6ψη.
EθvιΦq oμd,δαg μπορo6ν να oυμμετd,σχουν, εκτ69
απ6 τoυg αθλητ69-τριεζ που καλοr5νται ονoμαστικα απ6 την ΣKoE και 6ooι 61ουν
επιτ6γει επιδ6οειq ioεg η ανiυτερεq με τιζ επιδ6oει9 που αναφ6ρονται oτον παρακdτω
Πiνακα A, αγωνιζ6μενοι ωq μ6λη Εθνικηg oμd,δαg η οε αγiονεq ΣΚoΕ η oε αγiυνεq
Α, Κατηγορiαg απ6 την 01/01/11.
Eπio.ηg στoυζ Αγιbνεq Πρ6κριoηq

F{ αριθμητικη ουμμετo1η των αθλητιbν - τριων θα καθoρiζεται ο,την εκdoτoτε
προκηρυξη και θα εξαpτaται απ6 την δυναμικ6τητα του αθλητικori 1cbρoυ πoυ γiνεται
η διοργαvωση τoυ αγωνα.
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