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ΠΡΟ ΣΑ ΩΜΑΣΕΙΑ ΜΕΛΗ
ΣΗ Ε.Ο.Υ.
Θέκα: Τπνινγηζκόο βαζκνινγίαο Ε.Ο.Υ. ζηηο θαηεγνξίεο Π1 - Κ1, Π2 - Κ2
ζην Εζληθό Πξωηάζιεκα.

Αγαπεηνί θίινη,

αο γλωξίδνπκε ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο βαζκνινγίαο Ε.Ο.Υ. ζηηο θαηεγνξίεο
Π1-Κ1, Π2-Κ2 ζην Εζληθό Πξωηάζιεκα όπωο απνθαζίζζεθε ζην Δ.. ηεο Ε.Ο.Υ.
κεηά από εηζήγεζε ηεο Επηηξνπήο Αιπηθώλ Αγωληζκάηωλ.
α) Γηα ηελ ρηνλνδξνκηθή πεξίνδν 2011-2012 αλαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία ηωλ 2
πεξηθεξεηώλ θαη ελνπνηνύληαη όια ηα ζωκαηεία ζε 1 πεξηθέξεηα. Αλ θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο αγωληζηηθήο πεξηόδνπ ν αξηζκόο ηωλ ζπκκεηνρώλ ηωλ αζιεηώλ
επηβάιιεη ηελ επαλαιεηηνπξγία ηωλ πεξηθεξεηώλ, ην ζέκα ζα αληηκεηωπηζηεί από
ηελ ΕΑΑ θαη ζα ηζρύζνπλ νη εγθύθιηνη ηεο πεξηόδνπ 2010-2011.
β) Ο θάζε Πξνθξηκαηηθόο Αγώλαο ηνπ Πξωηαζιήκαηνο ζα έρεη Πνηλή Αγώλα 10.
γ) Η βαζκνινγία ηωλ Παλειιελίωλ Αγώλωλ παξάγεηαη κε πνηλή κεδέλ (0)
βαζκνύο γηα θάζε αγώληζκα ζηηο θαηεγνξίεο Π2-Κ2 θαη Π1-Κ1.

Η ζπλνιηθή εληαία βαζκνινγία Ε.Ο.Υ. πνπ αθνξά ηελ αμηνιόγεζε ηωλ αζιεηώληξηώλ γηα ηελ επόκελε πεξίνδν δεκηνπξγείηαη ή από ηνλ κέζν όξν ηωλ δύν
θαιπηέξωλ απνηειεζκάηωλ ή από ην θαιύηεξν απνηέιεζκα κε πξόζζεηε πνηλή
22% ειάρηζηε πνηλή ηέζζεξηο (4) βαζκνύο.
Ο πξώηνο–ε αζιεηήο-ηξηα κεδελίδεη ηελ βαζκνινγία ηνπ .
Αληίζηνηρα ν δεύηεξνο –ε αζιεηήο-ηξηα ιακβάλεη βαζκνινγία 0+ δηαθνξά
βαζκνινγίαο από ηνλ πξώην-ε αζιεηή-ηξηα θ.ι.π


ε πεξίπηωζε πνπ κεγάιε ζπκκέηνρε ή νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ην
επηβάιινπλ ε Ειιαλνδίθε Επηηξνπή δύλαηαη λα πεξηνξίζεη ηε ζπκκεηνρή
ζηε δεύηεξε δηαδξνκή, άξζξν ΚΑΥ 805.2 θαη ν ππνινγηζκόο ηωλ βαζκώλ
αγώλα ζα γίλεη ωο εμήο γηα λα έρνπλ όινη νη ηεξκαηίδνληεο βαζκνινγία:

1. Ακλθτζσ/τριεσ που δεν τερματίηουν τθν πρώτθ ι τθ δεφτερθ διαδρομι δεν
δικαιοφνται βακμολογία.
2. Οι βακμολογία των ακλθτών/τριων που τερματίηουν τθν δεφτερθ διαδρομι
υπολογίηεται βάςει κανονιςμοφ.
3. Για τουσ ακλθτζσ/τριεσ που τερμάτιςαν τθν πρώτθ διαδρομι αλλά δεν προκρίνονται
ςτθ δεφτερθ, υπολογίηεται ςε πρώτθ φάςθ θ βακμολογία τθσ πρώτθσ διαδρομισ.
Από τθν βακμολογία αυτι, δθμιουργείται βαθμολογία των αποκλειςθέντων
ακλθτών/τριων θ οποία προκφπτει από τθν αφαίρεςθ τθσ βακμολογίασ του
τελευταίου ακλθτι/τριασ που προκρίκθκε, από τουσ βακμοφσ των υπολοίπων που
αποκλείςκθκαν. Μετά το τζλοσ του αγώνα και τθν τελική βαθμολογία των
προκριθέντων αθλητών/τριων,
προςτίκενται και οι
μθ προκρικζντεσ
ακλθτζσ/τριεσ, ςτην οριςτική – τελική βαθμολογία, θ οποία προκφπτει όταν
προςτεκοφν ςτουσ βακμοφσ του τελευταίου ακλθτι/τριασ τθσ τελικισ βακμολογίασ
προκρικζντων ακλθτών/τριων οι βακμοί τθσ βαθμολογίασ των αποκλειςθέντων
αθλητών/τριων.
4. Αν υποκζςουμε π.χ. ότι ο τελευταίοσ ακλθτισ/τρια που προκρίκθκε ςτθ δεφτερθ
διαδρομι είχε 160 βακμοφσ ςτθν πρώτθ διαδρομι, ο πρώτοσ αποκλειςμζνοσ είχε
170 βακμοφσ και ο επόμενοσ 180, τότε ο πρώτοσ αποκλειςμζνοσ ζχει 10, ο δεφτεροσ
20 κ.ο.κ.
Αν υποκζςουμε ότι ο τελευταίοσ ακλθτισ/τρια τησ τελικήσ βαθμολογίασ
προκριθέντων αθλητών/τριων ζχει 177 βακμοφσ, τότε ο πρώτοσ αποκλειςμζνοσ ζχει
177+10=187 και ο δεφτεροσ 177+20=197 κ.ο.κ.
5. Για να ιςχφει ο κανόνασ αυτόσ, πρζπει να αναγγελκεί θ χριςθ του ςτθν ςυνεδρίαςθ
Αρχθγών πριν τθ διαδικαςία κλιρωςθσ του ςυγκεκριμζνου αγώνα.
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