ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΩΝΩΝ ΑΛΠΙΚΟΤ ΚΙ
Τθν Τετάρτθ 19 Ιανουαρίου 2011, ςυνεδρίαςε θ Τεχνικι Επιτροπι
Αλπικϊν Αγωνιςμάτων με κζμα τθν αναπροςαρμογι του
προγραμματιςμοφ του Εκνικοφ Πρωτακλιματοσ με βάςθ τα δεδομζνα
ςιμερα και τθν εξεφρεςθ εναλλακτικϊν ςεναρίων προκειμζνου να
εξαντλθκοφν τα περικϊρια, κατά το δυνατόν, άρτιασ ολοκλιρωςθσ του
πρωτακλιματοσ.
ΑΓΩΝΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
Αποφαςίςτθκε ότι ςτθν περίπτωςθ που ζωσ το τζλοσ Ιανουαρίου –
αρχζσ Φεβρουαρίου ζχουμε χιονοπτϊςεισ που κα επιτρζψουν τθν
διεξαγωγι αγϊνων, να παραμείνει εν ιςχφ το ςθμερινό καλεντάρι και ςτθ
κζςθ του Κυπζλλου Π2-Κ2 να γίνει ο 1οσ Περιφερειακόσ Π2-Κ2 που
ακυρϊκθκε λόγω ελλιποφσ χιόνωςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι κα γίνουν 2
αγϊνεσ ανά Περιφζρεια ςτθν κατθγορία των Π2-Κ2 και 2 αγϊνεσ ανά
Περιφζρεια ςτθν κατθγορία των Π1-Κ1, ςτισ προβλεπόμενεσ θμερομθνίεσ
και Χ.Κ. Από τουσ αγϊνεσ αυτοφσ κα προκφψει και θ πρόκριςθ για τουσ
ΠΑΧ ανά κατθγορία.
Στθν περίπτωςθ που δεν κα ζχουμε αρκετό χιόνι μζχρι τθν
παραπάνω περίοδο, τότε κα τροποποιιςουμε το καλεντάρι και κα
κάνουμε 2 Σαββατοκφριακα προκριματικοφσ αγϊνεσ ανά περιφζρεια,
ταυτόχρονα και για τισ δφο κατθγορίεσ Π1-Κ1 & Π2-Κ2 ςε όποια βουνά
ζχουν χιόνι. Στουσ αγϊνεσ αυτοφσ κα γίνουν 1 ΓΤΚ και 1 ΤΚ ανά
κατθγορία. Ένα παράδειγμα προγράμματοσ είναι: Σάββατο ΓΤΚ Π2-Κ2 (1
διαδρομι) και ΤΚ Π1-Κ1 (δφο διαδρομζσ). Τθν Κυριακι το αντίςτροφο.
Οπότε κατά τθν προκριματικι διαδικαςία οι ακλθτζσ κα ζχουν τρζξει 2
αγωνίςματα ΓΤΚ και 2 αγωνίςματα ΤΚ, από όπου και κα προκφψει θ
πρόκριςθ ςτουσ ΠΑΧ.
Στθν περίπτωςθ που κα ζχουμε ακόμθ μικρότερθ περίοδο χιονιοφ
τότε κα ακολουκιςουμε το παραπάνω μοντζλο, αλλά με ζνα

Σαββατοκφριακο προκριματικϊν αγϊνων, από όπου και κα προκφψει θ
πρόκριςθ ςτουσ ΠΑΧ.
Για κάκε άλλθ περίπτωςθ κα επανεξετάςουμε τα δεδομζνα.
ΑΓΩΝΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΓΕΝ
Σχετικά με τουσ αγϊνεσ τθσ κατθγορίασ ΑΓΕΝ, ο πρϊτοσ αγϊνασ τθσ
Βίγλασ αναβλικθκε λόγω ζλλειψθσ χιονιοφ (εμφανίηεται ςτο site τθσ FIS
ότι ακυρϊκθκε) αλλά αν οι ςυνκικεσ το επιτρζψουν κα
επανενεργοποιθκοφν οι κωδικοί και κα γίνει. Για τουσ υπόλοιπουσ 2
αγϊνεσ, είναι νωρίσ ακόμθ για να αποφαςιςτεί κάποια αλλαγι.
Η ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΛΠΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

