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ΠΡΟ ΣΑ ΩΜΑΣΔΙΑ ΜΔΛΗ
ΣΗ Δ.Ο.Υ.
Θέκα: Σξόπνο ζπκκεηνρήο αζιεηώλ /-ηξηώλ Αιπηθώλ Αγσληζκάησλ ζε
Γηεζλείο Αγώλεο θαηεγνξηώλ Π2 – Κ2, Π1 – Κ1.
Αγαπεηνί θίινη,
αο γλσξίδνπκε ηνλ ηξόπν ζπκκεηνρήο ησλ αζιεηώλ /-ηξηώλ Αιπηθώλ
Αγσληζκάησλ ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηώλ ζηνπο Γηεζλείο αγώλεο γηα ηελ
ρηνλνδξνκηθή πεξίνδν 2010-2011.
1.

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Π2 – Κ2

608.2.2 FIS Αζιεηήο /-ηξηα ηεο θαηεγνξίαο Π2/Κ2 ηνπ πξώηνπ έηνπο, δελ
πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζε πεξηζζόηεξνπο από 3 δηεζλείο αγώλεο εθηόο ηεο
ρώξαο θαηαγσγήο ηνπ.
Αζιεηήο /-ηξηα ηεο θαηεγνξίαο Π2/Κ2 ηνπ δεύηεξνπ έηνπο, δελ πξέπεη λα
ζπκκεηέρεη ζε πεξηζζόηεξνπο από 4 δηεζλείο αγώλεο εθηόο ηεο ρώξαο
θαηαγσγήο ηνπ.
 ΓΙΔΘΝΗ ΑΓΩΝΑ ΠΑΙΓΩΝ 2 – ΚΟΡΑΙΓΩΝ 2 Bursa/Uludag
(TUR)
πκκεηέρνπλ: Σξεηο (3) Παίδεο θαη ηξεηο (3) Κνξαζίδεο.
Η πξόθξηζε επηηπγράλεηαη ρσξηζηά γηα θάζε αγώληζκα (SL - GS) από ηνλ Μέζν
Όξν ησλ δύν (2) θαιύηεξσλ απνηειεζκάησλ, ή ην θαιύηεξν απνηέιεζκα κε πνηλή
22% (ειάρηζηε πνηλή νη ηέζζεξηο (4) βαζκνί), πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηνπο
Αγώλεο, ηνπ Πξνθξηκαηηθνύ Πξσηαζιήκαηνο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα έρεη
δηεμαρζεί ηνπιάρηζηνλ έλαο Αγώλαο.
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ε πεξίπησζε πνπ δελ ζα έρεη δηεμαρζεί θαλέλαο αγώλαο κέρξη ηελ εκεξνκελία
αλαρώξεζεο, ηόηε ε επηινγή ζα γίλεη κε ηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ 2011.
 ΓΙΔΘΝΗ ΑΓΩΝΑ ΠΑΙΓΩΝ 2 – ΚΟΡΑΙΓΩΝ 2 «Pinocchio»
Abetone (ITA).

πκκεηέρνπλ: Σξεηο (3) Παίδεο θαη ηξεηο (3) Κνξαζίδεο.
Η πξόθξηζε επηηπγράλεηαη ρσξηζηά γηα θάζε αγώληζκα (SL - GS) από ηελ Σειηθή
Βαζκνινγία ΔΟΥ (2012) θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ γίλεη νη ΠΑΥ από ηνλ
Μέζν Όξν ησλ δύν (2) θαιύηεξσλ απνηειεζκάησλ, ή ην θαιύηεξν απνηέιεζκα κε
πνηλή 22% (ειάρηζηε πνηλή νη ηέζζεξηο (4) βαζκνί), πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηνπο
Πξνθξηκαηηθνύο Αγώλεο, κε πξνϋπόζεζε όηη ζα έρνπλ δηεμαρζεί ηνπιάρηζηνλ δύν
Αγώλεο.
Α. Κξηηήξηα Πξόθξηζεο γηα Παίδεο 2.
 Πξνθξίλνληαη ν πξώηνο αζιεηήο Π2 ζην SL, ν πξώηνο Π2 ζην
GS θαη ν αζιεηήο πνπ έρεη ηελ ακέζσο θαιύηεξε βαζκνινγία ζε
έλα από ηα δύν αγσλίζκαηα.
 Δάλ ν πξώηνο Π2 είλαη ίδηνο ζην SL θαη GS, ηόηε πξνθξίλνληαη
δεύηεξνο θαη ηξίηνο αζιεηήο νη δύν πνπ έρνπλ ηελ ακέζσο
θαιύηεξε βαζκνινγία ζε έλα από ηα δύν αγσλίζκαηα.
Β. Κξηηήξηα Πξόθξηζεο γηα Κνξαζίδεο 2.
 Πξνθξίλνληαη ε πξώηε αζιήηξηα Κ2 ζην SL, ε πξώηε αζιήηξηα
Κ2 ζην GS θαη ε αζιήηξηα πνπ έρεη ηελ ακέζσο θαιύηεξε
βαζκνινγία ζε έλα από ηα δύν αγσλίζκαηα.
 Δάλ ε πξώηε Κ2 είλαη ίδηα ζην SL θαη GS, ηόηε πξνθξίλνληαη ε
δεύηεξε θαη ηξίηε αζιήηξηα νη δύν πνπ έρνπλ ηελ ακέζσο
θαιύηεξε βαζκνινγία ζε έλα από ηα δύν αγσλίζκαηα.
2.

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Π1 – Κ1

608.2.2 Αζιεηήο /-ηξηα ηεο θαηεγνξίαο Π1/Κ1 δελ πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζε
πεξηζζόηεξνπο από 2 δηεζλείο αγώλεο εθηόο ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ηνπ.
608.3
Έλαο δηεζλήο αγώλαο Π1/Κ1 κπνξεί λα απνηειείηαη από έλα
αγώληζκα GS θαη από έλα παξάιιειν αγώληζκα.
 ΓΙΔΘΝΗ ΑΓΩΝΑ ΠΑΙΓΩΝ 1 – ΚΟΡΑΙΓΩΝ 1 Bursa/Uludag
(TUR)
Γύν (2) Παίδεο θαη δύν (2) Κνξαζίδεο. Η πξόθξηζε επηηπγράλεηαη ρσξηζηά
γηα θάζε αγώληζκα (SL-GS) από ηνλ κέζν όξν ησλ δύν (2) θαιύηεξσλ
απνηειεζκάησλ ή από ην θαιύηεξν απνηέιεζκα κε πνηλή 22% (ειάρηζηε
πνηλή ηέζζεξηο (4) βαζκνί), πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηνπο Αγώλεο ηνπ
Πξνθξηκαηηθνύ Πξσηαζιήκαηνο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα έρεη δηεμαρζεί
ηνπιάρηζην έλαο Αγώλαο.
ε πεξίπησζε πνπ δελ ζα έρεη δηεμαρζεί θαλέλαο αγώλαο κέρξη ηελ εκεξνκελία
αλαρώξεζεο, ηόηε ε επηινγή ζα γίλεη κε ηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ 2011.
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 ΓΙΔΘΝΗ ΑΓΩΝΑ ΠΑΙΓΩΝ 1 – ΚΟΡΑΙΓΩΝ 1 «Pinocchio»
Abetone (ITA)
πκκεηέρνπλ: Γύν (2) Παίδεο θαη δύν (2) Κνξαζίδεο. Η πξόθξηζε επηηπγράλεηαη
ρσξηζηά γηα θάζε αγώληζκα (SL-GS) από ηελ Σειηθή Βαζκνινγία ΔΟΥ (2012)
θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ γίλεη νη ΠΑΥ από ηνλ κέζν όξν ησλ δύν (2)
θαιύηεξσλ απνηειεζκάησλ ή από ην θαιύηεξν απνηέιεζκα κε πνηλή 22%
(ειάρηζηε πνηλή ηέζζεξηο (4) βαζκνί), πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηνπο
Πξνθξηκαηηθνύο Αγώλεο, κε πξνϋπόζεζε όηη ζα έρνπλ δηεμαρζεί ηνπιάρηζηνλ δύν
Αγώλεο.
.
Α. Κξηηήξηα Πξόθξηζεο γηα Παίδεο 1 :
 Πξνθξίλνληαη ν πξώηνο Π1 ζην SL θαη ν πξώηνο Π1 ζην GS
(ύλνιν 2 άηνκα).
 Δάλ ν πξώηνο Π1 είλαη ίδηνο ζην SL θαη GS, ηόηε ζαλ δεύηεξνο
πξνθξίλεηαη ν αζιεηήο πνπ έρεη ηελ κηθξόηεξε βαζκνινγία ζε
έλα από ηα δύν αγσλίζκαηα ζε ζρέζε κε ην κεδέλ
(ύλνιν 2 άηνκα).
Β. Κξηηήξηα Πξόθξηζεο γηα Κνξαζίδεο1 :
 Πξνθξίλνληαη ε πξώηε Κ1 ζην SL θαη ε πξώηε Κ1 ζην GS
(ύλνιν 2 άηνκα).
 Δάλ ε πξώηε Κ1 είλαη ίδηα ζην SL θαη GS, ηόηε ζαλ δεύηεξε
πξνθξίλεηαη ε αζιήηξηα πνπ έρεη ηελ κηθξόηεξε βαζκνινγία ζε
έλα από ηα δύν αγσλίζκαηα ζε ζρέζε κε ην κεδέλ
(ύλνιν 2 άηνκα).
Αλ θάπνηνο ζύιινγνο επηζπκεί λα ιάβνπλ κέξνο νη αζιεηέο /ηξηεο ηνπ, ζε
Γηεζλείο Αγώλεο ζην εμσηεξηθό, είλαη απαξαίηεην λα πξνεγεζεί έγθξηζε από
ηελ Δ.Ο.Υ., ώζηε ε δήισζε ζπκκεηνρήο λα γίλεη από ηελ ΔΟΥ κε βάζε ηνλ
θαλνληζκό 215.3 (ICR, 2008).
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Η ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΓΗΜΟΘΔΝΗ ΓΤΡΟΤΗ
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ΠΤΡΙΓΟΤΛΑ ΣΑΜΟΤ

