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1.

ζην

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΓΩΝ – ΚΟΡΑΙΓΩΝ (Π2 - Κ2)
Α. ΣΔΥΝΙΚΑ ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ GS, SL
 πκκεηνρή: ειεύζεξε γηα όινπο ηνπο αζιεηέο/ηξηεο ηεο επηθξάηεηαο.
 εηξά εθθίλεζεο: Ιζρύεη γηα GS - SL:
1ε δηαδξνκή
 1η Κατηγορία: Με θιήξσζε νη δέθα πέληε (15) πξώηνη Π2 ησλ
ζπκκεηερόλησλ, πνπ παξεπξίζθνληαη θαη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
θαηεγνξία ηνπο δεύηεξε ρξνληά, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα
βαζκνινγία ηνπο θαη νη δέθα πέληε (15) πξώηνη Π2 ησλ
ζπκκεηερόλησλ, πνπ παξεπξίζθνληαη θαη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
θαηεγνξία ηνπο πξώηε ρξνληά, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα βαζκνινγία
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ηνπο ( Βαζκνινγία Π1 - Κ1 2011.) Όκνηα γηα ηα Κ2 νη δεθαπέληε (15)
θαη δεθαπέληε (15) πξώηεο.
Γηα ηελ ζπκκεηνρή αζιεηή-ηξηαο ζηελ 1ε θαηεγνξία πξνϋπόζεζε είλαη
ε βαζκνινγία λα είλαη έσο 100 βαζκνύο .
ηελ πεξίπησζε πνπ ζε κία από ηηο δύν πξώηεο θαηεγνξίεο ν αξηζκόο
ησλ αζιεηώλ-ηξηώλ είλαη κηθξόηεξνο από 15 ζπκπιεξώλεηαη ν
αξηζκόο ησλ 30 αζιεηώλ-ηξηώλ από ηελ άιιε θαηεγνξία.
ε αληίζεηε πεξίπησζε ν αζιεηήο/ηξηα πεγαίλεη ζηελ αληίζηνηρε
επόκελε θαηεγνξία.
 2η Κατηγορία: Οη ππόινηπνη/-εο Π2 - Κ2 πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
θαηεγνξία ηνπο δεύηεξε ρξνληά θαη έρνπλ βαζκνύο, ε θαηάηαμή ηνπο
είλαη ζύκθσλε κε ηελ ηζρύνπζα βαζκνινγία ηνπο κέρξη 350 βαζκνύο.
 3η Κατηγορία: Οη ππόινηπνη/-εο Π2 - Κ2 πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
θαηεγνξία ηνπο πξώηε ρξνληά θαη έρνπλ βαζκνύο ε θαηάηαμή ηνπο
είλαη ζύκθσλε κε ηελ ηζρύνπζα βαζκνινγία ηνπο (Βαζκνινγία Π1 Κ1 2011) κέρξη 350 βαζκνύο.
 4η Κατηγορία: Με θιήξσζε, όινη νη ππόινηπνη αζιεηέο/-ηξηεο, πνπ
έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ αγώλα.
ε
2 δηαδξνκή :
Αληίζηξνθα ν αξηζκόο ησλ αζιεηώλ-ηξηώλ ηεο πξώηεο θαηεγνξίαο θαη
νη ππόινηπνη αζιεηέο –ηξηεο κε ην απνηέιεζκα ηεο πξώηεο δηαδξνκήο.
2.
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΓΩΝ – ΚΟΡΑΙΓΩΝ (Π1 - Κ1)
 πκκεηνρή: ειεύζεξε γηα όινπο ηνπο αζιεηέο/ηξηεο ηεο επηθξάηεηαο.
 εηξά εθθίλεζεο: Ιζρύεη γηα GS - SL:
1ε Γηαδξνκή
 1η Κατηγορία: Με θιήξσζε, νη δέθα πέληε (15) πξώηνη Π1 ησλ
ζπκκεηερόλησλ, πνπ παξεπξίζθνληαη θαη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
θαηεγνξία ηνπο δεύηεξε ρξνληά, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα
βαζκνινγία ηνπο. Όκνηα γηα ηηο Κ1 νη δέθα πέληε (15) πξώηεο. Γηα
ηε ζπκκεηνρή αζιεηή-ηξηαο ζηελ 1ε θαηεγνξία πξνϋπόζεζε είλαη λα
έρεη βαζκνινγία έσο 100 βαζκνύο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν
αζιεηήο-ηξηα πεγαίλεη ζηελ αληίζηνηρε επόκελε θαηεγνξία.


2η Κατηγορία: Με θιήξσζε, νη δέθα (10) πξώηνη Π1 ησλ
ζπκκεηερόλησλ πνπ παξεπξίζθνληαη θαη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
θαηεγνξία ηνπο πξώηε ρξνληά, ζύκθσλα κε ηε ζεηξά θαηάηαμεο ηνπο
(Κξηηήξην Πξν-αγσληζηηθήο 2011). Όκνηα γηα ηηο Κ1 νη πέληε (5)
πξώηεο.
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3η Κατηγορία: Οη ππόινηπνη/-εο Π1 - Κ1 πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
θαηεγνξία ηνπο δεύηεξε ρξνληά θαη έρνπλ βαζκνύο, ε θαηάηαμή ηνπο
είλαη ζύκθσλε κε ηελ ηζρύνπζα βαζκνινγία ηνπο κέρξη 350 βαζκνύο.



4η Κατηγορία: Με θιήξσζε, όινη νη ππόινηπνη αζιεηέο/-ηξηεο, πνπ
έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ αγώλα.

2ε δηαδξνκή :
Αληίζηξνθα ν αξηζκόο ησλ αζιεηώλ-ηξηώλ ηεο πξώηεο θαηεγνξίαο θαη νη
ππόινηπνη αζιεηέο –ηξηεο κε ην απνηέιεζκα ηεο πξώηεο δηαδξνκήο.
3.

ΑΓΩΝΑ - ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΠΡΟ-ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ,
γελλεζέλησλ ην 2001-2002 (Ιζρύνπλ νη Πεξηθέξεηεο)

 πκκεηνρή: ειεύζεξε κόλν γηα αγόξηα & θνξίηζηα πνπ ειηθηαθά
έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη δειώλνληαη από ζπιιόγνπο πνπ
αλήθνπλ ζηελ πεξηθέξεηα πνπ δηνξγαλώλεη ηνλ αγώλα. Δπίζεο, ζηελ
δήισζε ζπκκεηνρήο λα αλαθέξεηαη ππνρξεσηηθά εθηόο από ηα
νλόκαηα ησλ αζιεηώλ/-ηξηώλ θαη ην Γθξνππ ζην νπνίν ν ζύιινγνο
δειώλεη ηνλ θάζε αζιεηή/-ηξηα. Δάλ απηό δελ αλαγξάθεηαη, ηόηε ε
Γξακκαηεία Αγώλα θαη Δ.Δ ζα ηνπνζεηήζνπλ ηνπο αζιεηέο/ηξηεο ζηα
Γθξνππ ζύκθσλα κε ηε ζεηξά θαηαρώξεζεο ζηε δήισζε, πξηλ ηελ
έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ησλ αξρεγώλ νκάδσλ θαη ε απόθαζε ζα
είλαη ηειηθή. Τπνρξενύληαη νη ζπκκεηέρνληεο πξναζιεηέο/ηξηεο λα
έρνπλ πηζηνπνηεηηθά γελλήζεσο κε θσηνγξαθία, ηαηξηθή βεβαίσζε
θαη βεβαίσζε ηνπ ζπιιόγνπ γηα ηελ αζθάιηζή ηνπο.
 εηξά εθθίλεζεο: Γεκηνπξγνύληαη ηξία (3) Γθξνππ δπλακηθόηεηαο
(κηθηά Αγόξηα-Κνξίηζηα) θαη ν αξηζκόο ζπκκεηνρήο ζηα Γθξνππ
θαζνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό αζιεηώλ θαη
αζιεηξηώλ πνπ έρνπλ δειώζεη νη ύιινγνη όπσο παξαθάησ:
















01 Αζιεηέο: 1ν
02 Αζιεηέο: 1ν
03 Αζιεηέο: 1ν
04 Αζιεηέο: 1ν
05 Αζιεηέο: 1ν
06 Αζιεηέο: 1ν
07 Αζιεηέο: 1ν
08 Αζιεηέο: 1ν
09 Αζιεηέο: 1ν
10 Αζιεηέο: 1ν
11 Αζιεηέο: 1ν
12 Αζιεηέο: 1ν
13 Αζιεηέο: 1ν
14 Αζιεηέο: 1ν
15 Αζιεηέο: 1ν

Γθξνύπ : 1,
Γθξνύπ : 1,
Γθξνύπ : 1,
Γθξνύπ : 2,
Γθξνύπ : 2,
Γθξνύπ : 2,
Γθξνύπ : 3,
Γθξνύπ : 3,
Γθξνύπ : 3,
Γθξνύπ : 4,
Γθξνύπ : 4,
Γθξνύπ : 4,
Γθξνύπ : 5,
Γθξνύπ : 5,
Γθξνύπ : 5,
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2ν
2ν
2ν
2ν
2ν
2ν
2ν
2ν
2ν
2ν
2ν
2ν
2ν
2ν
2ν

Γθξνύπ : - ,
Γθξνύπ : 1,
Γθξνύπ : 1,
Γθξνύπ : 1,
Γθξνύπ : 2,
Γθξνύπ : 2,
Γθξνύπ : 2,
Γθξνύπ : 3,
Γθξνύπ : 3,
Γθξνύπ : 3,
Γθξνύπ : 4,
Γθξνύπ : 4,
Γθξνύπ : 4,
Γθξνύπ : 5,
Γθξνύπ : 5,

3ν
3ν
3ν
3ν
3ν
3ν
3ν
3ν
3ν
3ν
3ν
3ν
3ν
3ν
3ν

Γθξνύπ: Γθξνύπ: Γθξνύπ: 1
Γθξνύπ: 1
Γθξνύπ: 1
Γθξνύπ: 2
Γθξνύπ: 2
Γθξνύπ: 2
Γθξνύπ: 3
Γθξνύπ: 3
Γθξνύπ: 3
Γθξνύπ: 4
Γθξνύπ: 4
Γθξνύπ: 4
Γθξνύπ: 5






16 Αζιεηέο: 1ν Γθξνύπ : 6, 2ν Γθξνύπ : 5, 3ν Γθξνύπ: 5
17 Αζιεηέο: 1ν Γθξνύπ : 6, 2ν Γθξνύπ : 6, 3ν Γθξνύπ: 5
18 Αζιεηέο: 1ν Γθξνύπ : 6, 2ν Γθξνύπ : 6, 3ν Γθξνύπ: 6
Καη ζηα ηξία Γθξνππ γίλεηαη θιήξσζε.

ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΑ: Οη αζιεηέο /-ηξηεο ζα ιάβνπλ κέξνο ζε έλαλ Αγώλα
πλδπαζκνύ (Kombi) SL / GS, ν νπνίνο απνηειείηαη από ηελ κίμε ησλ δύν
αγσληζκάησλ ζε κία παηδηθή Πίζηα Γηγαληηαίνπ. Η πςνκεηξηθή δηαθνξά δελ
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 150 κέηξα θαη ε ράξαμε ηεο δηαδξνκήο ηηο είθνζη
πέληε (25) αιιαγέο θαηεύζπλζεο.

Πξαγκαηνπνηνύληαη δύν (2) δηαδξνκέο ζηελ ίδηα ράξαμε θαη
αμηνινγείηαη ε θαιύηεξε από ηηο δύν. ε πεξίπησζε πνπ ε πίζηα ηεο
πξώηεο δηαδξνκήο δελ επηηξέπεη ηελ δηεμαγσγή ηεο δεύηεξεο
δηαδξνκήο ζηελ ίδηα ράξαμε, γίλεηαη αιιαγή ηεο ράξαμεο από ηνλ ίδην
ραξάθηε, κε ηελ ίδηα θηινζνθία όπσο ζηελ πξώηε δηαδξνκή.

Η βξάβεπζε ησλ πξναζιεηώλ /-ηξησλ γίλεηαη μερσξηζηά γηα αγόξηα
θαη θνξίηζηα ζύκθσλα κε ηνλ θαιύηεξν ρξόλν από ηηο δύν δηαδξνκέο.

ΗΜΔΙΩΗ: Δπεμεγήζεηο όζνλ αθνξά ηνλ Αγώλα
πλδπαζκνύ (Kombi) βάζε ηνλ Γηεζλή Καλνληζκό ηεο FIS
(ICR 2008)
(ICR) 608.12

Αγώλαο πλδπαζκνύ (Kombi)
Ο Παηδηθόο Αγώλαο πλδπαζκνύ είλαη έλα δηεζλή αλαγλσξηζκέλν
αγώληζκα , ην νπνίν απνηειείηαη από ηε κίμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηξνθώλ
θαη πόξησλ. Σν αγώληζκα ππνζηεξίδεη ηελ αζιεηηθή αλάπηπμε, ηελ
νπνία επεηγόλησο ρξεηάδεηαη απηή ε ειηθία. Γηακέζνπ ηεο κίμεο ησλ
δηάθνξσλ θνκκαηηώλ θαη ησλ δηάθνξσλ ζπλδπαζκώλ ζηξνθώλ ζε έλα
αξκνληθό, ξπζκηθό θαη ζπλερείο ελαιιαζζόκελν Θέκα, ρηίδνληαη νη
ηθαλόηεηεο ηεο Σαθηηθήο.

608.12.1

Υάξαμε

608.12.1.2 Ο Υαξάθηεο θαη ε Δ.Δ πξέπεη λα πξνλνήζνπλ, ε Υάξαμε λα είλαη
ελδηαθέξνλ θαη αζθαιήο.
608.12.1.3 Η Σαρύηεηα ηνπ αζιεηή πξέπεη ζηα πεξάζκαηα από ην έλα θνκκάηη
ζην άιιν λα είλαη ειεγρόκελε.
608.12.2

Μνξθή πλδπαζκνύ
Μνξθή SL / GS (κε πξνζαλαηνιηζκό ζηα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά).
Υάξαμε κε θνληέο πόξηεο, πόξηεο ιάινκ θαη Γηγαληηαίνπ ιάινκ ή
κε ρξσκαηηζηά Μαληηάξηα, Σνύθεο.

608.12.3

πλδπαζκόο SL / GS: Σερληθέο Οδεγίεο
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Γηα ηνλ ζπλδπαζκό SL / GS ζπληζηάηαη ε ρξεζηκνπνίεζε Πέδηισλ
ιάινκ.
608.12.3.2 Αιιαγέο Καηεύζπλζεο
Μία αιιαγή θαηεύζπλζεο απνηειείηαη από δύν Πόξηεο. Η εμσηεξηθή
Πόξηα πξέπεη λα είλαη ίδηα κε ηελ Πόξηα ζηξνθήο (θνληή Πόξηα κε
θνληή Πόξηα, SL Πόξηα κε SL Πόξηα, GS Πόξηα κε GS Πόξηα)
 Πόξηεο νη νπνίεο δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε είλαη ελαιιάμ
θόθθηλεο θαη κπιε.
 SL Πόξηεο έρνπλ πιάηνο ην ιηγόηεξν 4 θαη ην πεξηζζόηεξν 6
κέηξα.
 GS Πόξηεο έρνπλ πιάηνο ην ιηγόηεξν 4 θαη ην πεξηζζόηεξν 8
κέηξα.
 SL: ε απόζηαζε από πόξηα ζηξνθήο ζε πόξηα ζηξνθήο νθείιεη
λα κελ είλαη ιηγόηεξν από 0,75 κ θαη όρη κεγαιύηεξε από 12 κ.
 GS: δελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζηελ ειάρηζηε απόζηαζε κεηαμύ
δύν πόξησλ ζηξνθήο. Η κέγηζηε απόζηαζε κεηαμύ δύν πόξησλ
ζηξνθήο είλαη 20 κέηξα.
608.12.3.3 Υαξαθηεξηζηηθά Πίζηαο θαη Πξνηάζεηο
 Πξνηείλεηαη, ε Υάξαμε λα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ από 5
δηαθνξεηηθά θνκκάηηα.
 Η Υάξαμε νθείιεη λα αμηνινγεί ηελ Ιθαλόηεηα Αληίδξαζεο θαη
πξνζαξκνζηηθόηεηα ηνπ αζιεηή, ζε ζπλερείο δηαθνξεηηθνύο
Ρπζκνύο θαη Αθηίλεο θαη λα πξνζδίδεη ηελ δπλαηόηεηα θαζαξώλ
πεξαζκάησλ από ην έλα θνκκάηη ζην άιιν.
 Η δηακόξθσζε ηεο Πίζηα κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηερλεηά κέζα,
αιιά δελ είλαη απαξαίηεην εάλ νη απαηηήζεηο ηεο είλαη ήδε
πςειέο. Ιδαληθή εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο Πίζηαο.
 Πόξηεο, νη νπνίεο πξνθαινύλ απόηνκν ζηακάηεκα κε ζπλέπεηα
ηελ μαθληθή ειάηησζε ηεο ηαρύηεηαο, πξέπεη λα απνθεπρζνύλ.
 Δθκεηάιιεπζε όινπ ηνπ πιάηνπο θαη ηεο θπζηθήο κνξθνινγίαο
ηεο Πίζηαο. Η Γξακκή Πηώζεο ηεο Πίζηαο νθείιεη δηακέζνπ
ηεο Υάξαμεο λα δηαζηαπξσζεί όζν πεξηζζόηεξεο θνξέο γίλεηαη.
 πληζηάηαη ζηνπο θάζεηνπο ζπλδπαζκνύο ε ρξεζηκνπνίεζε κηαο
κόλν πόξηαο.
 Η πξώηε θαη ε ηειεπηαία πόξηα νθείιεη λα δείρλεη ηελ ζσζηή
θαηεύζπλζε.
 Η Υάξαμε νθείιεη λα έρεη έλα θνκκάηη κε θνληέο Πόξηεο.
 Σα αλνηρηήξηα ή απηόο πνπ ζα δνθηκάζεη ηελ Πίζηα, νθείινπλ λα
είλαη ζηελ δηάζεζε ηνπ Υαξάθηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
ζηεζίκαηνο.
608.12.5

Αλαγλώξηζε
Πξνηείλεηαη κία Αλαγλώξηζε ζε ζπγθεθξηκέλν ρξόλν. Η πξόηαζε
απηή έρεη ζθνπό λα
αμηνινγήζεη ηελ αληίδξαζε θαη
ηελ
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πξνζαξκνζηηθόηεηα ηνπ αζιεηή θάησ από ζπγθεθξηκέλν ηξόπν
αλαγλώξηζεο.

608.12.7

Καλνληζκνί
Γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ πλδπαζκνύ (Kombi) ηζρύνπλ νη
Γηεζλείο Καλνληζκνί (ICR) γηα ιάινκ θαη Γηγαληηαίν ιάινκ, κε
εμαίξεζε ηνπο εηδηθνύο Καλνληζκνύο ζηελ Παξάγξαθν 608.12.

608.12.9

Κξηηέο
Πξέπεη λα ππάξρεη ζηελ δηάζεζε έλαο ηθαλνπνηεηηθόο αξηζκόο
Κξηηώλ. Γηα ηα θνκκάηηα κε θνληέο Πόξηεο, πξνηείλεηαη έλαο
Κξηηήο λα επνπηεύεη δύν Πόξηεο. Δπίζεο πξνηείλεηαη λα ηξαβερηεί
κία γξακκή κε κπιε ρξώκα ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ησλ πόξησλ,
έηζη ώζηε λα νξίδεηαη ε ζσζηή Πνξεία ηεο δηαδξνκήο.

ε πεξίπησζε πνπ ιόγνη ην επηβάινπλ ζα ελεκεξσζνύλ ηα ζσκαηεία γηα
νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε κε λέα εγθύθιην

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Η ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΓΗΜΟΘΔΝΗ ΓΤΡΟΤΗ
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