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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ 

IPC Ανοικτό Πανασιατικό Πρωτάθλημα 2015 (Καζακστάν, 26-30 Ιουλίου) και  
IPC Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2015 (Ουγγαρία, 24-28 Νοεμβρίου)  

 
Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες εκδίδει τα Κριτήρια Πρόκρισης για τις παρακάτω 
διοργανώσεις της Άρσης Βαρών σε πάγκο για το έτος 2015 σύμφωνα με τις προκηρύξεις των 
πρωταθλημάτων της IPC και συμμορφούμενοι με: 
α. τους Κανονισμούς της IPC για την Άρση Βαρών σε πάγκο (έκδοση 2013 - 2016)  
β. τις Πολιτικές Πρόκρισης για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες «ΡΙΟ 2016» 
γ. τον Κανονισμό Λειτουργίας Ομάδων Σχεδιασμού και Εθνικών Ομάδων της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ  
δ. τον Κανονισμό Ντόπινγκ (Φαρμακοδιέγερσης) και 
ε. τον Πειθαρχικό Κανονισμό  
 
Κριτήρια Πρόκρισης  
Προκειμένου ένας αθλητής /τρια να προκριθεί στις διοργανώσεις 

- IPC Ανοικτό Πανασιατικό Πρωτάθλημα 2015 (Καζακστάν, 26-30 Ιουλίου) και 
- IPC Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2015 (Ουγγαρία, 24-28 Νοεμβρίου) 

θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:  
 

1.     Να είναι εγγεγραμμένος /η σε αθλητικό σωματείο - μέλος της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ. 
2.     Να έχει ενεργοποιημένη IPC License για την αγωνιστική περίοδο 2015.  
3.     Να έχει classification status Ν new, review R ήconfirmed C.  
4.     Να μην εκκρεμεί πειθαρχικό παράπτωμα  
5.     Να έχει πιάσει τα παρακάτω όρια σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες σωματικού βάρους, σε μία 
αναγνωρισμένη από την Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ διοργάνωση κατά την περίοδο 1 Δεκεμβρίου 2014 - 31 Μαρτίου 
2015 (Ανδρών & Γυναικών, Νέων Ανδρών & Νέων Γυναικών): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γυναικών Όριο Νέων Γυναικών Όριο 

-41.00 kg 67.00kg -41.00 kg 47.00kg 

-45.00 kg 70.00kg -45.00 kg 50.00kg 

-50.00 kg 72.00kg -50.00 kg 52.00kg 

-55.00 kg 75.00kg -55.00 kg 55.00kg 

-61.00 kg 77.00kg -61.00 kg 57.00kg 

-67.00 kg 80.00kg -67.00 kg 60.00kg 

-73.00 kg 82.00kg -73.00 kg 62.00kg 

-79.00 kg 87.00kg -79.00 kg 65.00kg 

-86.00 kg 92.00kg -86.00 kg 72.00kg 

+86.00 kg 97.00kg +86.00 kg 77.00kg 

Ανδρών Όριο Νέων Ανδρών Όριο 

-49.00kg 125.00kg -49.00kg 102.00kg 

-54.00 kg 135.00kg -54.00 kg 112.00kg 

-59.00 kg 145.00kg -59.00 kg 122.00kg 

-65.00 kg 155.00kg -65.00 kg 132.00kg 

-72.00 kg 162.00kg -72.00 kg 140.00kg 

-80.00 kg 170.00kg -80.00 kg 147.00kg 

-88.00 kg 177.00kg -88.00 kg 155.00kg 

-97.00 kg 185.00kg -97.00 kg 162.00kg 

-107.00 kg 190.00kg -107.00 kg 170.00kg 

+107.00 kg 200.00kg +107.00 kg 177.00kg 
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6.   Να έχει αγωνιστική παρουσία το 2015 σε μία αναγνωρισμένη από την Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ διοργάνωση. 
7.    Αθλητές που θα πληρούν τα κριτήρια και θα επιλεγούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα δεν θα πρέπει να έχουν κάποιο σοβαρό τραυματισμό που θα επηρεάζει την 
επίδοση τους. Η Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον κριθεί αναγκαίο και από την Ιατρική της 
Επιτροπή, να αποκλείσει τον /ην αθλητή /τρια από τη συμμετοχή του /της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. 
 
 
Η τελική σύνθεση της Εθνικής Ομάδας θα ανακοινωθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία για την 
υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής της εκάστοτε διοργάνωσης και μετά την τελική έγκριση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ.  
  
  
 


