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τo Παγκ6oμιo ΠρωτιiΘλημα 2Ο14 οτιg FΙΠΑ

Eπειδη, για λβγoυg oργανωτικolig (€κδοoη αδειr,bν κλπ.) Θα πp1πεt να 61oυν επιλεγεi,
νωρig oτιg αρ16q τoυ 201.4, oι oυμμετ61οντεq oτο Παγκ6oμιo ΠρωταΘλημα oτιq FΙ[lΑ
τo Σεπτ6μβρtο αυτo0 τoυ 6τoυ-q, αποφαoioΘηκε η παρακdτω διαδικαoiα για τηr,
πρ6κριoη τηg EΘνικr1q oμιiδαg πoυ 0α ουμμετιio1ει στoν αγωνα αυτo\'
oι αΘλητ69 πoυ Θα επιλεγoι1ν για την Εθνικη oμαδα Θα προκριΘοfν με βdoη την
καλι1τερη βαΘμbλoγiα τoυg (oε πιloooτ6) σε τρε1ζ απ6 oυνoλικd π6ντε αγιiiνεq L ΙΙΙ.
'
oι αγrbνεg αυτoi Θα ε[ναι κατd, oειρ6 διεξαγωγηq :
o Για τη Δ ζιi:νη, o αγcilναg τηg 26/5/2013 oτo FΙρdκλειo Kρη.ηq
ο o Πανελληνιοg αγrbναq 201 3 οτην ΑΘηνα.
ο Για την Γ ζrbνη,6να'c αγιbναg L ΙΙΙ πoυ Θα διoργανιiloει o o.Α.Σ. KορινΘiαq
την Ι.l Σεπτεμβρioυ 20 Ι 3 oτη K6ρινΘo.
. ,Eναζ αγιbναq τον oκτrbβριo του 2Ο13 οτην A ζιbνη.
. .Εναζ αγιbναg τo Nο6μβριο τoυ 2013 oτη B ζιbνη.
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