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Στ61ου δδναμηg

ΣKoE

EΓKYKΛΙOΣ ΣΚoE ΠΙΙΛΙNoY ΣToxoY No 2015.8
ΘEMA : ΣΥΓΚΡoΤFΙΣFΙ EΘNΙKιΙΣ oMAΔΑΣ ΠΙ{ΛΙNoY ΣToXoY ΓΙΑ ΤoYΣ
ΔΙEΘNEΙΣ ΑΓΩΝEΣ 2015 KAΙ KΡΙTFΙPΙA ΓΙA ΠPoΣΚΛ}ΙΣrΙ ΣTΙ{
ΣYΓΚPOTHΣ}Ι ΚΛΙMAKΙOY ΕΘΝΙΚ}ΙΣ oMΑΔΑΣ
FΙ oυγκρ6τηση τηg Eθvικηg oμ&δαq για τoυg Διεθvεtg Αγιbνεq 20|5, θα γiνεται με
απ6φαoη τoυ Δ.Σ. τηg ΣΚ.o.E., ol5μφωνα με τα παρακ0τω κριτηρια.
Eπiαηg θα λαμβιiνεται υπ6ψη και η ειoηγηση τoυ oμoοπoνδιακori προπονητη .

Για την συμμετοχη τηζ Eθvικηg oμdδαg oτo W.C. Αl Ain, και στο W.C. Λ0ρνακαq
επλoγη
η
γiνεται β&οει τωv υψηλrΙiν και oυ1νιbν επιδ6oεων πoυ π6τυ1αν oι αθλητ6g
στoυζ, τρειg (3) τελευταtoυg αγωνεg Κυπ6λλoυ 20|4.
β) Στoυq EυρωπαTκoιig ΑγcΙlνεq oτo Baku (AZF') η εlπλoγη θα γiνει βdoει των
επioημων καταλ6γων τηg ESC , 6πω9 αναφ6ρεται στην πρoκηρυξη τoυ αγrilνα.
γ) Για η συμμετofr "ηg Eθv.κηq 0μ6δαg oτσ EυρωπαΤκ6 Πρωτιiθλημα (Maribor
Σλoβεviαg), η επιλoγη θα γiνει με κριτηρια τιg επιδ6οειζ των αθλητιbν στoυg αγrilνεg
Κυπ6λλoυ No 2 _ Νo3 _ No 4, τoυg Διεθvεig αγιbνεq W.c. A1 Αin & W.C. Λdρνακαζ.
Απ6 τoυg πfuτε (5) αγιbνεg λαμβdνoνται υπ6ψη oι δrio (2) καλδτερεq επιδ6oειξ και σε
πεpΙlωωaηιboβαθμiαg βαρ6τητα 61oυν oι Διεθνεig αγcilνεg.
δ) Για τη συμμετoxη τηg E0vιηg oμιiδαg oτo W.C. Gabala (AΖΒ)' η επιλογη θα γiνει
_
με κριτηρια τιq επιδ6οειζ των αθλητiυv στουζ αγci:νεq Kυπ6λλου Νo 3 Nο 4 - Nο 5,
τoυζ Διεθvεig αγcilνεg W.c. Λ&ρνακαq & Eυρωπαtκ6 Πρωτ6θλημα (Maribοr
Σλoβεν,iαg) ' Aπ6 τoυg π6ντε (5) αγrΙlνεg λαμβ6νoνται υπ6ψη oι δfo (2) καλιiτερεq
επιδ6οειq και σε περiπτωoη ιooβαθμiαg βαριiτητα €1oυν oι Διεθνεiq αγωνεg.
ε) Για τη συμμετoχη τηζ Eθvικηg oμdδαg οτο Παγκ6oμιο Πρωτdθλημα Lοnatο
Ιταλiαq η επιλoγη θα γiνει με κριτηρια τιq επιδ6σειζ των αθλητιilν στουg hγiονεg
Κυπθλλoυ No 4 _ No 5 _ No 6, τoυg Διεθvεig αγrilνεg W.C. Λιiρνακαq & Eυρωπαtκ6
Πρωτdθ}ημα (Maribor Σλoβεviαg) και W.C. Gabala (^ΖΕ)' Απ6 τoυg 6ξι (6) αγiυνεg
λαμβdνονται υπ6ψη oι δrio (2) καλliτερεg επιδ6οειζ, μια εκ των oπoiων πρ6πει να
61ει επιτευyβεi oε Διεθνη αγiονα και σε περiπτωoη ιoοβαθμiαg βαρfτητα 61oυν
α)

oι Διεθvεig αγrilνεg'
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Για τo θτοg 2015, θα πρoοκαλofνται στη συγκρ6τηoη του κλιμακtoυ τηζ Eθvι'α1g
oμ&δαg, οι αθλητ6glτpιεg οι oπoiοι"/εg απ6 1ηζ Ιανoυαρiου 2015 θα πετt51oυν, oε
αγιΙlνεg Kυπ6λλoυ A, Κατηγoρiαg, Πανελληνιoυg, η αγωνεg τoυ πρoγρdμματot τηζ
ΙSSF, τιg ακ6λουθε9 ετπδ6oει9 σε σκoπευτηρια με λειτoυργiα 3 oταντ:
Skeet
Trap
Double Τrap
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