
 

  Με την ολοκλήρωση ενός έτους από τη λειτουργία των κλιµακίων  διαπιστώσαµε, όπως 

ήταν φυσικό για έναν θεσµό που λειτουργεί πρώτη φορά, ορισµένα λάθη ή παραλείψεις. Για 

το λόγο αυτό έχουµε προβεί σε ορισµένες αλλαγές όσον αφορά τον

κλιµακίων. 

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ

1) Τρία πρωταθλήµατα Ε.ΤΑ.Β.Ε κατά τη διάρκεια του 201

κατηγορίες : 

1ος νικητής, 8 βαθµούς 

2ος νικητής, 6 βαθµούς

3ος νικητής, 4 βαθµούς

 

 

2) Πανελλήνια Πρωταθλήµατα:

1ος νικητής, απευθείας κλιµάκιο µε τη προϋπόθεση ότι ο εν λόγω αθλητής θα έχει 

συµµετάσχει σε 2 από τα 3 επίσηµα πρωταθλήµατα της Ε.ΤΑ.Β.Ε.

2ος νικητής, 3 βαθµούς

3ος νικητής, 2 βαθµούς

 

 

3) ∆ιεθνές Ε.ΤΑ.Β.Ε 

Το διεθνές πρωτάθληµα 

βαθµολογία διότι δεν µπορεί να είναι προκαθορισµένη η ηµεροµηνία διεξαγωγής 

του. 

  

4) ∆ιεθνείς διακρίσεις 

Αθλητής που επιτυγχάνει διάκριση µε την εθνική οµάδα (1

παγκόσµια) θεωρείται αυτοµάτως µέλος του κλιµακίου 

2 από τα 3 βαθµολογούµενα πρωταθλήµατα της Ε.ΤΑ.Β.Ε  και έχει λάβει θέση τη 

τελευταία τριετία. 

 

5) Σε περίπτωση ισοβαθµίας 

 

 

6) Επιτρέπεται η αλλαγή κατηγορίας βάρους

βαθµολογία µεταφέρεται.

 

7) Οι προπονήσεις των κλιµακίων για το έτος 2016 

Σαββατοκύριακα και ο κάθε αθλητής έχε

(Σαββατοκύριακο). 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ 

 

Με την ολοκλήρωση ενός έτους από τη λειτουργία των κλιµακίων  διαπιστώσαµε, όπως 

ήταν φυσικό για έναν θεσµό που λειτουργεί πρώτη φορά, ορισµένα λάθη ή παραλείψεις. Για 

το λόγο αυτό έχουµε προβεί σε ορισµένες αλλαγές όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των 

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ 

Τρία πρωταθλήµατα Ε.ΤΑ.Β.Ε κατά τη διάρκεια του 2016 σε όλες τις 

8 βαθµούς  

6 βαθµούς 

4 βαθµούς 

Πανελλήνια Πρωταθλήµατα: 

απευθείας κλιµάκιο µε τη προϋπόθεση ότι ο εν λόγω αθλητής θα έχει 

συµµετάσχει σε 2 από τα 3 επίσηµα πρωταθλήµατα της Ε.ΤΑ.Β.Ε. 

3 βαθµούς 

2 βαθµούς 

Το διεθνές πρωτάθληµα G1 που διεξάγει η Ένωση δεν θα συµπεριλαµβάνεται στη 

βαθµολογία διότι δεν µπορεί να είναι προκαθορισµένη η ηµεροµηνία διεξαγωγής 

 

Αθλητής που επιτυγχάνει διάκριση µε την εθνική οµάδα (1η έως 8η πανευρωπαϊκή ή 

παγκόσµια) θεωρείται αυτοµάτως µέλος του κλιµακίου εφόσον έχει συµµετάσχει στα 

2 από τα 3 βαθµολογούµενα πρωταθλήµατα της Ε.ΤΑ.Β.Ε  και έχει λάβει θέση τη 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας και οι δύο αθλητές είναι µέλη του κλιµακίου.

Επιτρέπεται η αλλαγή κατηγορίας βάρους όσες φορές επιθυµεί ο

βαθµολογία µεταφέρεται. 

Οι προπονήσεις των κλιµακίων για το έτος 2016 θα είναι πέντε (5) 

Σαββατοκύριακα και ο κάθε αθλητής έχει το δικαίωµα µίας (1) απουσίας

Με την ολοκλήρωση ενός έτους από τη λειτουργία των κλιµακίων  διαπιστώσαµε, όπως 

ήταν φυσικό για έναν θεσµό που λειτουργεί πρώτη φορά, ορισµένα λάθη ή παραλείψεις. Για 

τρόπο λειτουργίας των 

σε όλες τις 

απευθείας κλιµάκιο µε τη προϋπόθεση ότι ο εν λόγω αθλητής θα έχει 

συµπεριλαµβάνεται στη 

βαθµολογία διότι δεν µπορεί να είναι προκαθορισµένη η ηµεροµηνία διεξαγωγής 

πανευρωπαϊκή ή 

εφόσον έχει συµµετάσχει στα 

2 από τα 3 βαθµολογούµενα πρωταθλήµατα της Ε.ΤΑ.Β.Ε  και έχει λάβει θέση τη 

και οι δύο αθλητές είναι µέλη του κλιµακίου. 

όσες φορές επιθυµεί ο αθλητής και η 

θα είναι πέντε (5) 

ι το δικαίωµα µίας (1) απουσίας 



 

 

 

 

 

1) Για τις ηλικίες Παµπαίδων/ Παγκορασίδων, Παίδων/ 

Εφήβων/ Νεανίδων:

Συµµετοχή σε ένα τουρνουά το χρόνο.

 

 

2) Για τις ηλικίες Ανδρών/ Γυναικών:

Συµµετοχή σε ένα 

 

 

3) Παροχή αθλητικής ένδυσης

 

 

4) ∆ιαµονή και σίτιση στο προπονητήριο

τους αθλητές που βρίσκονται εκτός των Νοµών Θεσσ/νίκης

Πέλλας. 

 

 

5) Σεµινάρια αθλητικής ψυχολογίας.

ΠΑΡΟΧΕΣ 

Για τις ηλικίες Παµπαίδων/ Παγκορασίδων, Παίδων/ Κορασίδων, 

Εφήβων/ Νεανίδων: 

Συµµετοχή σε ένα τουρνουά το χρόνο. 

Για τις ηλικίες Ανδρών/ Γυναικών: 

Συµµετοχή σε ένα G1 ή GP  το χρόνο. 

Παροχή αθλητικής ένδυσης, µία τσάντα και δύο µπλουζάκια.

∆ιαµονή και σίτιση στο προπονητήριο τις ηµέρες των προπονή

τους αθλητές που βρίσκονται εκτός των Νοµών Θεσσ/νίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, 

Σεµινάρια αθλητικής ψυχολογίας.  

Κορασίδων, 

, µία τσάντα και δύο µπλουζάκια. 

τις ηµέρες των προπονήσεων για 

, Κιλκίς, Χαλκιδικής, 


