ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Η Τ.Ε. αποφάσισε τον διαχωρισμό των προπονητών σε 4 κατηγορίες αναλόγως προσόντων και βάσει
κριτηρίων όπως παρακάτω:
Δ’ - Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι βοηθοί προπονητές σε τμήματα ανάπτυξης και αρχαρίων των
Σωματείων.
Γ’ -

Για να ονομαστεί ένας προπονητής Εθνικός Γ’ πρέπει να έχει εκ των προτέρων συμπληρώσει 1
χρόνο πείρας και 70 μόρια βάση του πίνακα μοριοδότησης.

Β’ - Για να ονομαστεί ένας προπονητής Εθνικός Β’ πρέπει να έχει εκ των προτέρων συμπληρώσει 4
χρόνια πείρας και 140 μόρια βάση του πίνακα μοριοδότησης.
Α’ - Για να ονομαστεί ένας προπονητής Εθνικός Α’ πρέπει να έχει εκ των προτέρων συμπληρώσει 8
χρόνια πείρας και 200 μόρια βάση του πίνακα μοριοδότησης.

Α’
200μ
8 χρόνια πείρας

Β’
140μ
4 χρόνια πείρας

Γ’
70μ
*1 χρόνο πείρας

Δ’

30μ

(χωρίς πείρα)
Ως χρόνος πείρας λογίζεται η αποδεδειγμένη διαχείριση/προπόνηση τμήματος Ξιφασκίας σε Σωματείο
ή Ακαδημία ή Εθνική Ομοσπονδία, ως Προπονητής ή βοηθός προπονητή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α/Α

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ/ΠΕΙΡΑ

ΜΟΡΙΑ

1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Κ.Φ.Α. ΜΕ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΞΙΦΑΣΚΙΑ

100

2

ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Ξ.

70

3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Κ.Φ.Α. ΧΩΡΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΞΙΦΑΣΚΙΑ

50

4

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α’ >15 ΗΜΕΡΕΣ

45

5

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α’ 8-14 ΗΜΕΡΕΣ

30

6

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Β’ 4-7 ΗΜΕΡΕΣ

15

7

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Γ’ 1-3 ΗΜΕΡΕΣ

7

8

ΠΕΙΡΑ ΩΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

10

9

ΜΕΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

5

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Τυχόν πείρα που είχαν ως προπονητές
στο εξωτερικό δεν θα υπολογίζεται
πλέον των 3 χρόνων

Σε περιπτώσεις διεθνώς αναγνωρισμένων μετρ του αθλήματος φυσικά θα εξαιρούνται της κλίμακας
μοριοδότησης. Θα συγκαλείται η ΤΕ να αξιολογήσει και να αποφασίσει επί του θέματος.
Προπονητής ο οποίος επιθυμεί να ενταχθεί σε κατηγορία, ή να ανανεώσει το βιογραφικό και την
κατηγορία του, θα πρέπει να στείλει στην ΚΟΞ συμπληρωμένο το τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα
μαζί με αντίγραφα όλων των πιστοποιητικών, διπλωμάτων, βεβαιώσεων που να αποδεικνύουν τα όσα
αναφέρει στο βιογραφικό του. Για ξένους υπηκόους τα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα
και πιστοποιημένα στην Ελληνική γλώσσα. Η ΤΕ θα συνεδριάζει σε διάστημα 2 μηνών για τον έλεγχο
των δικαιολογητικών και την απονομή επιπλέον μορίων ή/και κατηγορίας.
19 Νοεμβρίου 2016
Για την Τ.Ε.
Γιάννης Παπαγιάννης

