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ΘΕΜΑ : ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΟ CAMP ΣΗ FIS 8-14/5/2011
Αγαπεηνί θίινη,

Σαο ελεκεξώλνπκε όηη από 8/5/2011 έως 14/5/2011 νξγαλώλεηαη από
ηελ FIS ζην Hintertux ηεο Απζηξίαο, ε εβδνκάδα αμηνιόγεζεο - επηινγήο γηα
ην FIS ALPINE TRAINING CAMP ηεο πεξηόδνπ 2011-2012. Αθνξά 2 αζιεηέο
θαη 2 αζιήηξηεο, γεννηθένηες ηα έηη 1993,1994,1995 και 1996, κε ελεξγό
θσδηθό FIS. Οη αζιεηέο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ θαη ζα επηιεγνύλ από απηή ηε
δηαδηθαζία,

λα έρνπλ ππόςε ηνπο όηη πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ όιν ην

ππόινηπν πξόγξακκα πξνεηνηκαζίαο πνπ είλαη πεξίπνπ 90 εκέξεο. Σε
αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα ηνπο επηηξαπεί ε ζπκκεηνρή ζε άιιν CAMP ηεο
FIS ζην κέιινλ. Όια ηα έμνδα παξακνλήο ζην Ηintertux ζα θαιπθζνύλ από
ηελ FIS. Τα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη ηα πξνζσπηθά έμνδα ζα θαιπθζνύλ από
ηνπο ελδηαθεξόκελνπο. Η άθημε πξέπεη λα γίλεη ην αξγόηεξν έσο 8/5/2011 θαη
ώξα 19.00΄ θαη ε αλαρώξεζε ζηηο 14/5/2011. Οη αζιεηέο πξέπεη λα έρνπλ

ππνγξάςεη ηε δήισζε αζιεηή, λα είλαη αζθαιηζκέλνη, λα έρνπλ καδί ηνπο ζθη
SL & GS θαζώο θαη εμνπιηζκό γηα μεξά πξνπόλεζε.

Οι δηλώζεις ζσμμεηοτής πξέπεη λα παξαιεθζνύλ από ηελ ΕΟΧ
έως ηην Παραζκεσή 22/4/2011 και ώρα 14.00΄. Σε πεξίπησζε πνπ
νη ελδηαθεξόκελνη είλαη πεξηζζόηεξνη από ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηεο ρώξαο
καο,

ηόηε ε επηινγή ζα γίλεη κε βάζε ηελ θαιύηεξε βαζκνινγία ησλ

αζιεηώλ/ηξησλ ζε έλα από ηα δύν αγσλίζκαηα ζηελ 11ε ιίζηα ηεο FIS πνπ
ηζρύεη κέρξη ηηο 27/4/2011.
Σηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη ελδηαθέξνλ κόλν από αζιεηέο
γελλεζέληεο ην 1996 ηόηε ε επηινγή ζα γίλεη κε βάζεη ηελ ηειηθή βαζκνινγία
Ε.Ο.Χ. ηνπ 2011.
Σα ζηοιτεία ηων αθληηών/ηριών πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηε
δήισζε θαη πξέπεη λα είλαη κε λαηινικούς ταρακηήρες

είλαη :

νλνκαηεπώλπκν, γέλνο, εκεξνκελία γέλλεζεο, θσδηθόο FIS, αξηζκόο
δηαβαηεξίνπ θαη αλ ππάξρνπλ θάπνηεο επηζεκάλζεηο.
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