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Θέκα: Σξόπνο ζπκκεηνρήο αζιεηώλ /ηξηωλ ζηνπο Παλειιήληνπο Αγώλεο
Αιπηθώλ Αγωληζκάηωλ.
Αγαπεηνί θίινη,
αο γλωξίδνπκε ηνλ ηξόπν ζπκκεηνρήο ηωλ αζιεηώλ /ηξηώλ ζηνπο
Παλειιήληνπο Αγώλεο Αιπηθώλ Αγωληζκάηωλ γηα ηελ ρηνλνδξνκηθή πεξίνδν
2011-2012.
Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ελ ηζρύ πξνβιεπόκελν
αγωληζηηθό εμνπιηζκό ηεο FIS πεξηόδνπ 2011-2012.
1.

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α.Γ.Δ.Ν.

πκκεηέρνπλ:
Οη αζιεηέο –ηξηεο πνπ έρνπλ πξνθξηζεί από ηνπο
πξνθξηκαηηθνύο Αγώλεο.
o Γσναίκες (93 και μεγαλύτερες): όιεο νη Γπλαίθεο πνπ έρνπλ
ιάβεη κέξνο έζηω ζε έλαλ από ηνπο πξνθξηκαηηθνύο αγώλεο
πξηλ από ηνλ Παλειιήλην Αγώλα.
o Νεανίδες (94,95,96) όιεο νη Νεαλίδεο πνπ έρνπλ ιάβεη κέξνο
έζηω ζε έλαλ από ηνπο πξνθξηκαηηθνύο αγώλεο πξηλ από ηνλ
Παλειιήλην Αγώλα.
o Άνδρες: (93 θαη κεγαιύηεξνη) όινη νη άλδξεο πνπ έρνπλ ιάβεη
κέξνο έζηω ζε έλαλ από ηνπο πξνθξηκαηηθνύο αγώλεο πξηλ από
ηνλ Παλειιήλην Αγώλα.
o Έφηβοι: (94, 95,96) όινη νη Έθεβνη πνπ έρνπλ ιάβεη κέξνο έζηω
ζε έλαλ από ηνπο πξνθξηκαηηθνύο αγώλεο πξηλ από ηνλ
Παλειιήλην Αγώλα.
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ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: Απνθηάηαη είηε από ηελ Σερληθή Καηάβαζε
(SL), είηε από ηελ Γηγαληηαία Σερληθή Καηάβαζε (GS), έωο ηνπ αξηζκνύ ηωλ
140 ζπκκεηνρώλ, αθνύ αθαηξεζνύλ νη μέλεο ζπκκεηνρέο. Δάλ ππάξρεη
κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή, ηόηε επηιέγνληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα νη έθεβνη θαη
νη λεαλίδεο αζιεηέο/-ηξηεο πνπ έρνπλ έωο 300 βαζκνύο FIS. Όια ηα ζωκαηεία
έρνπλ βαζηθό (ειάρηζην) δηθαίωκα ζπκκεηνρήο κε έλαλ αζιεηή θαη κηα
αζιήηξηα ζε θάζε θαηεγνξία, εθόζνλ δελ έρεη πξνθξηζεί αζιεηήο/ηξηά ηνπο
ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία.
o ΚΛΗΡΩΗ - ΔΙΡΑ ΔΚΚΙΝΗΗ: ύκθωλα κε ηελ
ηειεπηαία ιίζηα ηεο FIS πξηλ από ηνλ Παλειιήλην Αγώλα.

2.

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΓΩΝ 2 – ΚΟΡΑΙΓΩΝ 2 (Π2-Κ2)
Α. ΣΔΥΝΙΚΑ ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ SL-GS
Πξνθξίλνληαη:

 Οη αζιεηέο /-ηξηεο ζύκθωλα κε ηηο βαζκνινγίεο ηωλ
Πξνθξηκαηηθώλ Αγώλωλ θαη κέρξη 300 βαζκνύο θαη κε κέγηζην
αξηζκό ζπκκεηνρήο 140 αζιεηέο /-ηξηεο.
α) ηελ ζεηξά θαηάηαμεο αλά αγώληζκα θαη αλά θύιν αλ ην άζξνηζκα ηωλ
αζιεηώλ /-ηξηώλ πνπ έρνπλ έωο 300 βαζκνύο είλαη κεγαιύηεξν από ην 140
ηόηε πξνθξίλνληαη νη αζιεηέο /-ηξηεο πνπ έρνπλ θαιύηεξε βαζκνινγία
ζύκθωλα κε ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο αλά αγώληζκα θαη θύιν, έηζη ώζηε ην
άζξνηζκα ηωλ αζιεηώλ /-ηξηώλ λα είλαη 140. ε πεξίπηωζε ηζνβαζκίαο ηνπ
ηειεπηαίνπ αζιεηή /-ηξηαο πξνθξίλνληαη όινη νη ηζνβαζκνύληεο ωο
ππεξάξηζκνη.
β) ηελ ζεηξά θαηάηαμεο αλά αγώληζκα θαη αλά θύιν αλ ην άζξνηζκα ηωλ
αζιεηώλ /-ηξηώλ πνπ έρνπλ έωο 300 βαζκνύο είλαη κηθξόηεξν από ην 140 ηόηε
ζαθώο πξνθξίλνληαη κόλνλ νη αζιεηέο /-ηξηεο πνπ έρνπλ έωο 300 βαζκνύο.
Όια ηα ζωκαηεία έρνπλ βαζηθό (ειάρηζην) δηθαίωκα ζπκκεηνρήο κε έλαλ
αζιεηή θαη κηα αζιήηξηα ζε θάζε θαηεγνξία, εθόζνλ δελ έρεη πξνθξηζεί
αζιεηήο/ηξηα ηνπο ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία.
 εηξά εθθίλεζεο: Ιζρύεη γηα GS - SL.
α) 1ε Γηαδξνκή:
 1ε Καηεγνξία: κε θιήξωζε κέρξη 30 αζιεηέο / ηξηεο κέρξη
100 βαζκνύο,
 2ε Καηεγνξία: νη ππόινηπνη /-εο βάζεη ηεο Βαζκνινγίαο,
 3ε Καηεγνξία: νη κε έρνληεο Βαζκνινγία κε θιήξωζε.
β) 2ε Γηαδξνκή:
 αληίζηξνθα ε 1ε Καηεγνξία θαη νη ππόινηπνη αζιεηέο /ηξηεο κε ην απνηέιεζκα ηεο πξώηεο δηαδξνκήο.
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΓΩΝ 1 - ΚΟΡΑΙΓΩΝ 1 (Π1-Κ1)
Πξνθξίλνληαη:
 Οη αζιεηέο /-ηξηεο ζύκθωλα κε ηελ βαζκνινγία ηωλ
Πξνθξηκαηηθώλ Αγώλωλ κέρξη 350 βαζκνύο θαη κε κέγηζην
αξηζκό ζπκκεηνρήο 140 αζιεηέο /-ηξηεο.
α) ηελ ζεηξά θαηάηαμεο αλά αγώληζκα θαη αλά θύιν αλ ην άζξνηζκα ηωλ
αζιεηώλ /-ηξηώλ πνπ έρνπλ έωο 350 βαζκνύο είλαη κεγαιύηεξν από ην 140
ηόηε πξνθξίλνληαη νη αζιεηέο /-ηξηεο πνπ έρνπλ θαιύηεξε βαζκνινγία
ζύκθωλα κε ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο αλά αγώληζκα θαη θύιν, έηζη ώζηε ην
άζξνηζκα ηωλ αζιεηώλ /-ηξηώλ λα είλαη 140. ε πεξίπηωζε ηζνβαζκίαο ηνπ
ηειεπηαίνπ αζιεηή /-ηξηαο πξνθξίλνληαη όινη νη ηζνβαζκνύληεο ωο
ππεξάξηζκνη.
β) ηελ ζεηξά θαηάηαμεο αλά αγώληζκα θαη αλά θύιν αλ ην άζξνηζκα ηωλ
αζιεηώλ /-ηξηώλ πνπ έρνπλ έωο 350 βαζκνύο είλαη κηθξόηεξν από ην 140 ηόηε
ζαθώο πξνθξίλνληαη κόλνλ νη αζιεηέο /-ηξηεο πνπ έρνπλ έωο 350 βαζκνύο.
 εηξά εθθίλεζεο: Ιζρύεη γηα GS – SL.
α) 1ε Γηαδξνκή:
 1ε Καηεγνξία: κε θιήξωζε κέρξη 30 αζιεηέο / ηξηεο κέρξη
100 βαζκνύο,
 2ε Καηεγνξία: νη ππόινηπνη /-εο βάζεη ηεο Βαζκνινγίαο,
 3ε Καηεγνξία: νη κε έρνληεο Βαζκνινγία κε θιήξωζε.
ε
β) 2 Γηαδξνκή:
 αληίζηξνθα ε 1ε Καηεγνξία θαη νη ππόινηπνη αζιεηέο /ηξηεο κε ην απνηέιεζκα ηεο πξώηεο δηαδξνκήο.


Δ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΑΓΩΝΔ, Ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΛΛΟΓΟ
ΤΜΜΔΣΔΥΔΙ
ΜΔ 2 ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΑΘΛΗΣΔ/-ΣΡΙΔ. Ο
ΑΡΙΘΜΟ
ΑΤΣΟ
ΠΑΡΑΜΔΝΔΙ
ΣΙ
ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ
ΤΝΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Η ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΓΗΜΟΘΔΝΗ ΓΤΡΟΤΗ

-3-

ΠΤΡΙΓΟΤΛΑ ΣΑΜΟΤ

