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Διαταlειζ

1. Για τη

ουγκρ6τηoη EΘνικηg oμdδαq για τη oυμμετoμ1 αθλητιbν/τριιllν οε
ΔιεΘνεiq Aγιbνεg τo 2013 Aερoβ6λων . Ι1υροβδ}"ων μπoρεi νcr ληφθεi υπ6ψη
μ6νoν μiα επiδoοη απ6 τα απoτε)"6oματα αγcbr,ων ΣKoΕ απ6 0|lΙ1l20Ι2 6'οι9
3117212012 πoυ 0α προκδπτει απιi τo μ6οο 6ρo των δδo κα)δτεριoν επιδ6oεωι'
για να oυγκριΘεi με τι'c επιδ6οει9 τoυ 2013 oiμφωνα με τι'c oy"ετικ6g
ε7κυΩ[oυq,

2.

Λ6yal του 6τι τρoπoπoιηθηκαν
01l0112013 oαq γvωρiζoιlμε τα εξljq

οι

κανονιoμοi αγιbνωv τηg ΙSSF απ6

:

Α. o p6vog διεξαγωγr1q των αγωνιoμd,των τηg ΙSSF oτα 10μ, 5Ομ και
εiναι ωg ακoλofθωg
. Αερ. Toυφ6κι (Α,E)
1 cbρα & \5 χεπτ(l'
. Αερ. Τoυφ6κι (Γ,N)
50 χεπτα
. Λερ.Ι1ιoτ6λι (A,E)
1 cbρα & 3Ο λεπτ&
. Αερ.Πιoτ6λι (Γ,Ν)
60 χεπτa
. Πρηνηδ6ν (Α,E,Γ,}Ι)
50 λεπτd
) ι;^9. k uli } cττn
. 3Χ40 (Α,E)
. 3Χ20 (Γ'N)
1 cbρα & 45 }"ε'ττa
ο E7". Πιoτ6λι (Α,Ε)
1 ιbρα & 3Ο λεπτd
. 300μ Πρηι,ηδ6ι, (Α,Γ) 1 riρα & 15 }"επτa
. 3ΟΟμ 3X10 (Α)
3 1oρεg & 30 λεπτιi
. 30Ομ 3X2Ο (A,Γ)
) rλnc,-,& lξ ] cπτ,i

3ΟΟμ θα

:

B. o

6λεγxog εξοπλιoμori τ(,)ν αθλητ(bν-τριων 6οoν αφoρf oακdκι-παr,τε)'ιiνιπαπoι1τσι θα γiνεται σfμφ(Dνα με τoυζ κανoνισμoδζ τηζ ΙSSF που i,1ταν εν ιoβ 6ω9
3|/12lΙ2 και κυρiωg στ1ζ διoργανd]σειζ των αγ(bνω\, ΣK.o.Ε 0α δiνoι,ται οδηγiεg
ιbοτε o υπdρ1oι, εξoπλιoμog vα πρoσαρμoστεi" τo 2014 οτoυg ν6ουq και,oνιομoδq.

.

Γ. FΙ βαΘμoλoγiα των βoλιbν οτoυg Αγcbνεg Κατdταξηg των αγωνιoμd,των Τoυφεκioυ
στα 10μ θα γiνεται με Δεκαδικoδq.
Δ. Πανελληrιεg Eπιδ6oειq αναγνωρiζoνται μ6νoν στoυζ Αγιbνεg Κατιiταξηq δηλαδη
oτιg 40, oτιg 60 η οτιg 120 βoλ69 A,Γ,E,N κατd περiπτωoη.

E. N6εg Πανελληνιεg Eπιδ6oειg απ6 o1./01l2oΙ3 θα αναγνωριoθoriν μ6νον oτα
Aγωviοματα στα oπoiα oτoυq Αγδνεg Kατιiταξηq η βαΘμoλoγiα γivεταl με
Δεκαδικoυq,

ΣT. Στα Αγωνioματα στα oπoiα η βαθμoλoγiα στoυζ αγ6νεζ Καταταξηq γiνεται με
Aκ6ραιουq θα ανα1νωρiζεται N6α Ιlανελλl]νια Eπiδooη, η επiδooη πoυ θα
καταρρiπτει την ηδη υπdρ1oυσα και βεβαiωζ oliμφωνα με τ1ζ εv roβ εγκυκλioυg τηg
ΣΚ.o.E..
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