ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝ ΝΕΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΙΣΤΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α) Η αγωνιστική απόδοση στα εθνικά και διεθνή γκράν πρί πίστας στην Ελλάδα που θα
συμπεριλαμβάνονται ως αγώνες – κριτήρια σύμφωνα με την σχετική λίστα.
Β) Η αγωνιστική επίδοση, η αγωνιστική σταθερότητα και συμπεριφορά στα πανελλήνια
πρωταθλήματα.
Γ) Η γενική συμπεριφορά των αθλητών (ήθος, συνεργασία, προσαρμοστικότητα, συνέπεια
κλπ)
Δ) Προσωπική ευθύνη επιλογής του προπονητή στην σύνθεση τις ομάδος (πέραν των
παραπάνω κριτηρίων) κατά 20%.
Τα κριτήρια αυτά θα ισχύουν για την συγκρότηση των Εθνικών Ομάδων που θα
συμμετέχουν στα γκράν πρί πίστας στο εξωτερικό καθώς και στα πανευρωπαϊκά
πρωταθλήματα.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕIΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΙΣΤΑΣ
ELITE ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ο αθλητής που πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις, θα είναι δυνατόν να επιλεγεί για να
συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πίστας 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 βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση και να προτείνεται από
τον προπονητή.
3. Να έχει λάβει κατάταξη θέσεων 1 - 4 στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών ή νέων
U23 (κατά περίπτωση) στο αγώνισμα που σχεδιάζεται να συμμετέχει ο αθλητής.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕIΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΙΣΤΑΣ
ΕΦΗΒΩΝ
Ο αθλητής που πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις, θα είναι δυνατόν να επιλεγεί για να
συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πίστας Εφήβων.

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 βρίσκετε στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση και να προτείνεται από
τον προπονητή.
3. Να έχει λάβει κατάταξη θέσεων 1 - 4 στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων στο
αγώνισμα που σχεδιάζεται να συμμετέχει ο αθλητής.
ΑΓΩΝΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΙΣΤΑΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΦΗΒΩΝ








Γκράν Πρί Πίστας
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πίστας Εφήβων
Athens Track Grand Prix
Γκράν Πρί Πίστας
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πίστας Ανδρών/Γυναικών
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πίστας Ομνιουμ

01 Απριλίου
21-23 Απριλίου
01-02 Ιουλίου
09 Σεπτεμβρίου
22-24 Σεπτεμβρίου
07-08 Οκτωβρίου

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.

