ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝΝΕΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΥ
Οι αθλητές δρόμου θα χωρίζονται σε δυο κατηγορίες :
1. Αθλητές που αγωνίζονται στην Ελλάδα.
2. Αθλητές που αγωνίζονται στο εξωτερικό.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α) Η αγωνιστική απόδοση στους αγώνες στην Ελλάδα που θα συμπεριλαμβάνονται ως
αγώνες – κριτήρια σύμφωνα με την σχετική λίστα.
Β) Το είδος και το προφίλ της διαδρομής (πχ χρονόμετρο ή αντοχή, επίπεδη ή ανηφορική
διαδρομή, απόσταση κλπ).
Γ) Η γενική συμπεριφορά των αθλητών (ήθος, συνεργασία μέσα στην ομάδα,
προσαρμοστικότητα, συλλογικότητα, συνέπεια κλπ) και η αγωνιστική σταθερότητα.
Δ) Προσωπική ευθύνη επιλογής του προπονητή στην σύνθεση τις ομάδος (πέραν των
παραπάνω κριτηρίων) κατά 20%.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣH:
Οι αθλητές που αγωνίζονται στο εξωτερικό θα παρακολουθούνται από τον προπονητή και
τους συνεργάτες του, θα αξιολογείται η απόδοση τους, θα υπάρχει προηγούμενη
προσωπική ενημέρωση για τις υποχρεώσεις τους και συνεννόηση και ανάλογα με τους
αγώνες και τους στόχους που έχει η εθνική ομάδα θα καλούνται να συμμετέχουν κατά
περίπτωση.
Τα κριτήρια αυτά θα ισχύουν για την συγκρότηση των Εθνικών Ομάδων που θα
συμμετέχουν σε αγώνες UCI στο εξωτερικό καθώς και στα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕIΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ELITE ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΥ
Ο αθλητής που πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις, θα είναι δυνατόν να επιλεγεί για να
συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Δρόμου Ελίτ.
1. Ο αθλητής που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη την βαθμολογία στην UCI και
με αυτή του την θέση η χώρα προκρίθηκε στο πρωτάθλημα.
2. Να συγκεντρώνει εκείνα τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά πού ταιριάζουν στα τεχνικά
χαρακτηριστικά της διαδρομής προφίλ, μήκος κλπ).
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3. Να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση και να προτείνεται από
τον προπονητή.
4. Να έχει λάβει κατάταξη ανάμεσα μέσα στους 40 πρώτους στην αντοχή, ή στους 30
πρώτους στο χρονόμετρο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών της τρέχουσας
χρονιάς.
5. Να έχει καταλάβει θέση μέσα στις 30 πρώτες στην αντοχή ή στις 20 πρώτες στο
χρονόμετρο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών της τρέχουσας χρονιάς.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕIΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΜΑ ΝΕΩΝ (U23)
ΔΡΟΜΟΥ
Ο αθλητής που πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις, θα είναι δυνατόν να επιλεγεί για να
συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Δρόμου Νέων (U23).
1. Ο αθλητής που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη την βαθμολογία στην UCI και
με αυτή του την θέση η χώρα προκρίθηκε στο πρωτάθλημα.
2. Να συγκεντρώνει εκείνα τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά πού ταιριάζουν στα τεχνικά
χαρακτηριστικά της διαδρομής προφίλ, μήκος κλπ).
3. Να βρίσκετε στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση και να προτείνεται από
τον προπονητή.
4. Να έχει καταλάβει θέση μέσα στους 40 πρώτους στην αντοχή ή στους 30 πρώτους
στο χρονόμετρο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα της τρέχουσας χρονιάς.
ΑΓΩΝΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΔΡΩΝ





Αλεξάνδρεια
Καλάβρυτα
Καζαντζάκεια
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου

17-19
24-25
06-07
23-25

Μαρτίου
Μάρτιου
Μαΐου
Ιουνίου

Θεσσαλονίκη
Πάτρα
Ηράκλειο
Ξάνθη

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : Μετά την πρώτη συμμετοχή της εθνικής ομάδας σε διεθνείς αγώνες,
διευκρινίζεται ότι οι αγώνες αυτοί (ή μέρος τους κατά περίπτωση) θα προστίθενται στα ήδη
υπάρχοντα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται παραπάνω, για τούς επόμενους αγώνες.
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