Προέδρους Σωματείων Μελών Κ.Ο.ΠΟ.

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021

Αγαπητοί Κύριοι,
ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ο.ΠΟ.
ενέκρινε τις εισηγήσεις του Ομοσπονδιακού Προπονητή και της Τεχνικής Επιτροπής για τα
κριτήρια επιλογής αθλητών/τριών των εθνικών ομάδων, τα οποία παραθέτονται πιο κάτω:
1. Οι αθλητές/τριες θα αξιολογούνται και θα επιλέγονται για συμμετοχή στην Εθνική
Ομάδα με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
a) Αγωνιστική Σταθερότητα και Απόδοση στους αγώνες
b) Άποψη Ομοσπονδιακού Προπονητή (βασίζεται σε παράγοντες
που αναλύονται παρακάτω)
c) Γενική Συμπεριφορά Αθλητών/τριων (ήθος, συνεργασία
προσαρμοστικότητα, συνέπεια κτλ.)

60%
30%
10%

a) Για το κριτήριο «Αγωνιστική Σταθερότητα και Απόδοση», θα λαμβάνονται υπόψη τα
αποτελέσματα αγώνων βάσει του αγωνίσματος που θα συμμετέχει η Εθνική Ομάδα
και θα γίνεται αξιολόγηση με την αντίστοιχη αύξουσα βαρύτητα:

Διεθνείς Αγώνες UCI
Παγκύπρια Πρωταθλήματα
Παγκύπριοι Αγώνες (Γενική Κατάταξη Κυπέλλων)

Βαρύτητα
40%
35%
25%

b) Για το κριτήριο «Άποψη Ομοσπονδιακού Προπονητή» θα λαμβάνονται υπόψη οι
παρακάτω παράγοντες:






Το είδος του αγώνα (Cross Country ή Marathon, Αγώνας Αντοχής ή
Χρονόμετρο).
Τα χαρακτηριστικά του αγώνα (απόσταση, υψομετρικά κλπ).
Τα χαρακτηριστικά του/της αθλητή/τριας για τον συγκεκριμένο αγώνα.
Το επίπεδο απόδοσης του/της αθλητή/τριας το τελευταίο διάστημα.
Ιδιαίτεροι λόγοι (προετοιμασία αθλητή/τριας για επόμενο στόχο, τραυματισμοί
ή ασθένειες κλπ).

2. Σε περιπτώσεις που ο Ομοσπονδιακός Προπονητής κρίνει απαραίτητα για την άρτια
αξιολόγηση των αθλητών επιπλέον δεδομένα, θα ανακοινώνονται οργανωμένα τεστ
κατά περίπτωση, σε Δρόμο ή ΜΤΒ, από την Ομοσπονδία.
3. Όσον αφορά τους/τις αθλητές/τριες που βρίσκονται στο εξωτερικό ή έχουν
συμβόλαιο με ομάδες (επαγγελματικές ή clubs) στο εξωτερικό και αγωνίζονται με
αυτές σε σταθερή βάση, δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τους στους αγώνες
Κυπέλλων Κύπρου. Η απόδοσή τους θα κρίνεται βάσει των συμμετοχών τους σε
αγώνες στο εξωτερικό με τις ομάδες τους, θα αξιολογούνται τα αποτελέσματά τους
και, σε συνεννόηση με τον Ομοσπονδιακό Προπονητή, θα καλούνται σε αγώνες που θα
συμμετέχει η Εθνική Ομάδα. Απαραίτητη για την επιλογή τους κρίνεται η συμμετοχή
στα Εθνικά Πρωταθλήματα.
4. Ο αριθμός των αθλητών που θα συγκροτεί την Εθνική Ομάδα, εξαρτάται από το
επίπεδο απόδοσης των αθλητών/τριων, τις δυνατότητες για διάκριση στον
συγκεκριμένο αγώνα και τους στόχους της Ομοσπονδίας. Σε αποστολές υπό την
επίβλεψη της ΚΟΕ, ο αριθμός των αθλητών θα ορίζεται με βάση τα κριτήρια που έχει
θέσει η ΚΟΕ.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Γεωργίου
Πρόεδρος

ΚΟΙΝ.:

Γενική Διευθύντρια ΚΟΑ
(υπόψιν Υπεύθυνου Αγωνιστικού Αθλητισμού)
κ. Αναστάσιο Κουρμπέτη
Ομοσπονδιακό Προπονητή
κ. Μιχάλη Χατζηιωάννου
Τεχνικό Σύμβουλο

Σταύρος Γεωργίου
Γενικός Γραμματέας

