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1. Σα όξηα ειηθηώλ γηα ηελ Υξνληά 2010- 2011έρνπλ σο εμήο:
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
Π1-K1
Π2-Κ2
ΔΦΗΒΟΙ – ΝΔΑΝΙΓΔ
ΑΝΓΡΔ- ΓΤΝΑΙΚΔ

ΔΣΟ ΓΔΝΝΗΔΧ
1999
2000
1997
1998
1994 1995 1996
1993 θαη λσξίηεξα

Η αγσληζηηθή ρξνληά αξρίδεη ζηε 1ε Ινπιίνπ θαη ηειεηώλεη ζηε 30ε Ινπλίνπ ηνπ
επόκελνπ έηνπο.
Γηαπηζηεπκέλνη κε θσδηθό FIS είλαη νη αζιεηέο γελλεκέλνη ην 1996 θαη λσξίηεξα.
Γηα ηελ αγσληζηηθή ρξνληά 2011-2012 έγθπξα είλαη ηα ΝΔΑ αζιεηηθά δειηία πγείαο πνπ
έρνπλ ζεσξεζεί από γηαηξό γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηνπ Δζληθνύ Πξσηαζιήκαηνο.
1. Τπελζπκίδεηαη όηη όινη νη αζιεηέο έρνπλ ππνρξέσζε λα ππνβιεζνύλ ζε ζνβαξή
ηαηξηθή εμέηαζε γηα λα δηαπηζησζεί ε ηθαλόηεηα ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε αγώλεο
ρηνλνδξνκίαο.
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2. Τπελζπκίδεηαη επίζεο όηη όινη νη αζιεηέο έρνπλ ππνρξέσζε λα ζπλάμνπλ
αζθαιηζηήξην γηα πξνζσπηθά αηπρήκαηα θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε αγώλεο ή
πξνπνλήζεηο ρηνλνδξνκίαο.
3. Τπελζπκίδεηαη αθόκα όηη όινη νη αζιεηέο έρνπλ ππνρξέσζε λα ππνγξάςνπλ ηε
Γήισζε ηνπ Αζιεηνύ όπσο νξίδεη ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία, θαη λα ηελ
ζπλππνγξάςνπλ νη γνλείο ησλ αλήιηθσλ Αζιεηώλ.
Γηα θάζε αζιεηή εθδίδεηαη δηεηήο θάξηα αζιεηνύ, κε αλάινγν ρξσκαηηζκό αλά
θαηεγνξία. Δμαηξείηαη ε θάξηα ησλ εθήβσλ-λεαλίδσλ πνπ ζα είλαη ηξηεηήο, ε νπνία
ζα πεξηέρεη ηα αθόινπζα ζηνηρεία ζηελ κπξνζηηλή όςε: Δπώλπκν, όλνκα, όλνκα παηξόο,
έηνο γέλλεζεο, θσδηθό ΔΟΥ θαη FIS, όλνκα θαη θσδηθό ζπιιόγνπ, πξόζθαηε
θσηνγξαθία θαη 2-3 ζέζεηο γηα ηελ ηαηξηθή ζεώξεζε.
ηελ πίζσ όςε, ζα αλαγξάθεηαη: «Επιβεβαιώνοσμε όηι ο κάηοτος ηης κάρηας ασηής έτει
σπογράυει ηην Δήλφζη Αθληηού, έτει ζσνάυει επαρκές αζθαλιζηικό ζσμβόλαιο για κάλσυη
προζφπικών αηστημάηφν για ζσμμεηοτή ζε αγώνες τιονοδρομίας. Όλα ηα ζηοιτεία ασηά
μπορούν να επιβεβαιφθούν ανά πάζα ζηιγμή ζηην έδρα ηοσ ζφμαηείοσ μας.
Ο Πρόεδρος τοσ Σσλλόγοσ (Υπογραθή) και ο Γενικός Γραμματέας (Υπογραθή) και
Σθραγίδα ηοσ Σσλλόγοσ»
Γηα ηελ έθδνζε ηεο θάξηαο θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαγξάθνληαη επάλσ,
ππεύζπλνο είλαη ν ύιινγνο πνπ ηελ εθδίδεη. Κάζε ύιινγνο είλαη ππεύζπλνο λα επηδώζεη
ζηνλ αζιεηή θαη γηα αλειίθνπο ζηνλ θεδεκόλα ηνπ ηελ Γήισζε ηνπ Αζιεηνύ πξνο
ππνγξαθή, λα ηνπ παξέρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα πξνζσπηθά αηπρήκαηα ζε αγώλεο
ρηνλνδξνκίαο θαη λα εθδίδεη δειηίν πγείαο αζιεηνύ.
Γηα όια ηα παξαπάλσ νη Σερληθνί Δθπξόζσπνη, κέιε ηεο Δ.Δ. ή εληεηαικέλνη ηεο ζηελ
αθεηεξία ζα ειέγρνπλ κόλν ηελ θάξηα αζιεηνύ. Ο έιεγρνο είλαη δεζκεπηηθόο γηα ηηο
νκάδεο πνπ είλαη ππνρξεσκέλεο λα ηηο έρνπλ πάληα ζηηο ζπζθέςεηο αξρεγώλ θαη επάλσ
ζηελ αθεηεξία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα.
Οη αζιεηέο πνπ δειώλνληαη σο «αλνηρηήξηα» ζε έλα αγώληζκα πξέπεη λα είλαη
θάηνρνη έγθπξνπ δειηίνπ αζιεηή, ην νπνίν πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ζηελ ζύζθεςε
αξρεγώλ ηνπ αγσλίζκαηνο γηα ην νπνίν δειώλνληαη θαη λα ην έρνπλ θαη ζηελ
αθεηεξία.
2. ηαζεξέο F θαη κέγηζηνη βαζκνί ζηνλ ππνινγηζκό ηεο πνηλήο γηα ην ρεηκώλα 2010
– 2011 έρνπλ σο εμήο:
Διεύζεξε Σερληθή Καηάβαζε ( DH )
Σερληθή Καηάβαζε ( ιάινκ ) ( SL)
Γηγαληηαία Σερληθή Καηάβαζε ( GS )
νύπεξ Γηγαληηαία Σερληθή Καηάβαζε ( SG)
νύπεξ ύλζεην ( SC )
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3. Οη ζύιινγνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέηνπλ ηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζην
επίζεκν έληππν Γήισζεο πκκεηνρήο ηεο ΔΟΥ κε όια ηα ζηνηρεία ζπκπιεξσκέλα.
ε αληίζεηε πεξίπησζε ν ΣΔ θαη ε ΔΔ ζα θξνληίζνπλ λα εθδνζεί θαλνληθή δήισζε
ζπκκεηνρήο.
4. Ο ΟΡΓΑΝΧΣΗ ΤΛΛΟΓΟ ΔΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ:
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α) λα απνζηείιεη έγθαηξα ηελ πξνθήξπμε ηνπ αγώλα ζηελ πξνζσπηθή δηεύζπλζε ηνπ
ΣΔ/ΔΟΥ πνπ έρεη νξηζζεί.
β) λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ ΣΔ/ΔΟΥ ηνλ πιήξε θάθειν νκνινγθαζηόλ ηνπ ζηίβνπ
(έθζεζε επηζεσξεηώλ, ζρέδηα αζθαιείαο, ηνπνγξαθηθά ζρέδηα, αξηζκεκέλν
πηζηνπνηεηηθό επηθύξσζεο θαη θσηνγξαθίεο).
γ) λα παξνπζηάζεη ζηνλ ΣΔ/ΔΟΥ ηνπιάρηζηνλ ηηο δύν ηειεπηαίεο εθζέζεηο ΣΔ/ΔΟΥ
ηνπ ηδίνπ δηνξγαλσηή ζην ίδην Υηνλνδξνκηθό θέληξν.
δ) λα βεβαηώζεη ζηνλ ΣΔ/ΔΟΥ ηελ ύπαξμε γηαηξνύ (ηθαλόο λα θαηέβεη ηελ πίζηα κε
ηα ζθη) θαη θνξείνπ ζηελ αθεηεξία.
ε) γηα ηελ ύπαξμε 2(δπν) ρξνλνκέηξσλ ρεηξόο κε ηνπο ρεηξηζηέο ηνπο πνπ ζα
παξνπζηάζεη ζηνλ ΣΔ πξηλ ηελ ζύζθεςε αξρεγώλ. Απηά πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ ζε
θαηαγξαθή 1/100 ηνπ δεπηεξνιέπηνπ γηα ηνπιάρηζηνλ δπν ώξεο. Υξεζηκνπνηνύληαη
ζπγρξνληζκέλα έλα ζηελ αθεηεξία θαη έλα ζηνλ ηεξκαηηζκό ελώ ε αζύξκαηε ε
ελζύξκαηε επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπο απαγνξεύεηαη.
5. Γηα ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΑΓΧΝΔ ηνπ Δζληθνύ Πξσηαζιήκαηνο.
Aλ ε επίζεκε θαη νκνινγθαξηζκέλε πίζηα αγώλσλ παξνπζηάδεη πξόβιεκα ρηόλσζεο ή
θαηξνύ πνπ λα επεξεάδεη ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ηνπ αγώλα θαη ππάξρεη άιιε πίζηα [κε
νκνινγθαξηζκέλε] πνπ λα πιεξνί επαθξηβώο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ αγσλίζκαηνο θαη
ηνπο όξνπο αζθαιείαο κεηά από έιεγρν από ηνλ Σ.Δ. θαη ηελ Δ.Δ. θαη κε απόθαζε ηεο
ΔΛΛΑΝΟΓΙΚΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ν αγώλαο κπνξεί λα δηεμαρζεί εθεί.
ε ηέηνηα πεξίπησζε ν Σ.Δ. ζπληάζζεη εηδηθή αλαιπηηθή αλαθνξά πξνο ηελ ΔΟΥ θαη
ηελ Δπηηξνπή Σερληθώλ Δθπξνζώπσλ .
Πξνζζήθε ζην άξζξν 805.1 ΚΑΥ/ΔΟΥ ….θαη ζηηο δπν δηαδξνκέο. Δθόζνλ είλαη
δπλαηόλ νη δπν δηαδξνκέο πξέπεη λα δηεμαρζνύλ ηελ ίδηα κέξα.
6. Ο ΣΔ νθείιεη λα ειέγμεη, κεηαμύ ησλ άιισλ, ηηο ηερληθέο παξακέηξνπο ηνπ αγώλα:
 ηελ ύπαξμε θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ρξνλνκέηξσλ ρεηξόο πξηλ ηελ
πξώηε ζύζθεςε.
 λα ειέγμεη-επηβεβαηώζεη ηηο απαηηνύκελεο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο κε
αιηίκεηξν.
 λα ειέγμεη δεηγκαηνιεπηηθά (θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πεξίπησζε έλζηαζεο) ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζθη ησλ αζιεηώλ.
7. ΠΙΝΑΚΑ ΤΦΟΜΔΣΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΠΟΟΣΟΤ ΗΜΔΙΧΝ
ΣΡΟΦΧΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΓΧΝΙΜΑ
Βιέπε ην ζπλεκκέλν πίλαθα ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ ησλ ηίβσλ Αγώλσλ.
ΠΡΟΟΥΗ ΗΜΔΙΧΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΑΓΧΝΙΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ
α) Ο αξηζκόο ζεκείσλ ζηξνθώλ πξνϋπνζέηεη αιιαγή θαηεύζπλζεο.
Βιέπε ζπλεκκέλα ζρεηηθά ζρέδηα FIS νξζνύ ηξόπνπ δηέιεπζεο ηεο πόξηαο θαη κέηξεζεο
ηεο απόζηαζεο κεηαμύ ησλ ζεκείσλ ζηξνθήο.
β) Οη ραξάμεηο κεηξνύληαη κε ηα εγθαηεζηεκέλα ζεκεία ζηξνθώλ/αιιαγήο θαηεύζπλζεο
θαη όρη από ην ζύλνιν ησλ ηνπνζεηεκέλσλ πνξηώλ πνύ κπνξεί λα είλαη θαη
πεξηζζόηεξεο ηεο πνζόζησζεο.
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8. ύκθσλα κε ηνπο ελ ηζρύ θαλνληζκνύο ηεο FIS έρνπκε ηηο εμήο αιιαγέο:
ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΑΓΧΝΧΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΣΑΒΑΗ ΣΙ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ Π1-Κ1 & Π2-Κ2 ΜΔ ΜΟΝΟ ΚΟΝΣΑΡΙ (SINGLE POLE).
Α) Αιιαγή ΚΑΥ/ΔΟΥ 801.2.3: Μία πόξηα πξέπεη λα έρεη ειάρηζην πιάηνο 4κ. θαη
κέγηζην 6κ. Η απόζηαζε κεηαμύ δύν πνξηώλ (θάζεησλ ε θαζπζηέξεζεο ) δελ κπνξεί λα
είλαη κηθξόηεξε ηνπ 0,75κ. Η απόζηαζε από θαιάκη ζηξνθήο ζε θαιάκη ζηξνθήο
δηαδνρηθώλ πνξηώλ ζε όιεο ηηο άιιεο πεξηπηώζεηο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε από
6κ θαη κεγαιύηεξε από 13 κ. Δμαίξεζε γηα ηνπο αγώλεο Παίδσλ όρη κεγαιύηεξε ησλ
12 κ.
Όηαλ ηνπνζεηνύληαη πόξηεο θαζπζηέξεζεο ζηξνθήο (delayed turns) ε απόζηαζε από
ζεκείν ζηξνθήο ζε ζεκείν ζηξνθήο είλαη ειάρηζηε 12κ θαη κέγηζηε 18κ.
Μία ράξαμε Σερληθήο Καηάβαζεο (SL) κπνξεί λα έρεη από 1 έσο 3 ηέηνηεο πόξηεο
θαζπζηέξεζεο ζηξνθήο.
Β) Αιιαγή 614.1.5 FIS Νέν ΚΑΥ/ΔΟΥ
ε πεξηπηώζεηο άκεζα επηβαιιόκελσλ κηθξώλ θαη όρη δξαζηηθώλ αιιαγώλ ζηε ράξαμε
δελ ρξεηάδεηαη πξόζζεηε αλαγλώξηζε από ηνπο αζιεηέο. Η Δ.Δ. θαη ηδηαίηεξα ν θξηηήο
Αθεηεξίαο ηδηαίηεξα νθείινπλ λα ελεκεξώζνπλ ηνπο πξνπνλεηέο θαη αζιεηέο ζε θάζε
ηέηνηα πεξίπησζε.
Γ) Αιιαγή 615.2 FIS Νέν ΚΑΥ/ΔΟΥ
Σν πιάηνο ηεο γξακκήο ηεξκαηηζκνύ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ:
GS-SL 10m
SG-DH 15m
Η Δ.Δ. ζε εμαηξεηηθέο θαηαζηάζεηο κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο, κπνξεί λα κεηώζεη
απηή ηελ απόζηαζε γηα ηερληθνύο ιόγνπο ή ιόγσ ησλ ζπλζεθώλ ηνπ ζηίβνπ.
Γ) Αιιαγή 603.7.4 FIS θαη αιιαγή ΚΑΥ/ΔΟΥ 803,903
Υάξαμε θαη Αλαγλώξηζε αζιεηώλ
Καλέλα ρξνληθό πεξηζώξην πιένλ γηα όια ηα αγσλίζκαηα ε πίζηα πξέπεη λα είλαη
ραξαγκέλε θαη έηνηκε γηα αγώλα έηζη ώζηε νη αζιεηέο λα κελ ελνρινύληαη θαηά ηελ
αλαγλώξηζε.
Δ) Οη θξηηέο Αθεηεξίαο, Σεξκαηηζκνύ θαη πόξησλ νθείινπλ λα είλαη παξόληεο ζηε
ζέζε ηνπο από ην μεθίλεκα ηεο αλαγλώξηζεο κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ αγώλα ή ηεο
επίζεκεο πξνπόλεζεο. Πξέπεη θαη όινη αιιά ηδηαίηεξα ν Κξηηήο Αθεηεξίαο λα έρεη ηε
δπλαηόηεηα αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο κε ηελ Δ.Δ. ζπλερώο, όπσο επίζεο θαη λα έρεη καδί
ηνπ ζηελ αθεηεξία αξθεηά εθεδξηθά λνύκεξα.
9.Γηαδηθαζίεο Κιήξσζεο.
Η E.Δ έρεη ην δηθαίσκα λα θάλεη θιήξσζε θαη γηα ηα δπν αγσλίζκαηα[ΣK-ΓΣΚ] ζε
δηήκεξνπο αγώλεο θαηά ηελ πξώηε ζύζθεςε αλ ε πξόγλσζε θαηξνύ ή νη θαηξηθέο
ζπλζήθεο δελ επέηξεςαλ ηε ράξαμε ζπγθεθξηκέλνπ αγσλίζκαηνο θαη λα απνθαζίζεη ηελ
επόκελε ην πξσί πνην αγώληζκα ζα δηεμαρζεί. ε θάζε πεξίπησζε ε θιήξσζε γηα
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αγώληζκα πνπ δελ δηεμήρζε εληόο 24 σξώλ από ηελ πξώηε ηνπ θιήξσζε ,είλαη
ππνρξεσηηθό γηα όινπο λα μαλαγηλεί, ππεύζπλε δε γηα απηό είλαη ε Δ.Δ.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζύιινγνη ζε δηήκεξνπο αγώλεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα έρνπλ πάληα
καδί ηνπο ηα ζθη θαη ησλ δπν αγσληζκάησλ [ΣK - ΓΣΚ] γηα πηζαλή πεξίπησζε αιιαγήο
ηνπ πξνγξάκκαηνο ηέιεζεο ηνπ αγσλίζκαηνο.
10.Καζπζηεξεκέλε Άθημε
Οη απνζηνιέο πνύ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν θαζπζηεξνύλ ηελ άθημή ηνπο, ππνρξενύληαη
λα εηδνπνηήζνπλ ηειεθσληθά πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ώξα έλαξμεο ηεο ζύζθεςεο,
γηα λα επηβεβαηώζνπλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο, είηε ζηνλ Οξγαλσηή ύιινγν, είηε ζηνλ Σ.Δ.
Ο Οξγαλσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηνλ ιόγν απηό λα αλαγξάθεη ζηελ
πξνθήξπμε ην ζπγθεθξηκέλν ηειέθσλν επηθνηλσλίαο θαζώο θαη ην θηλεηό ηει. ηνπ
Σ.Δ. ηα νπνία νθείινπλ λα είλαη ζε ιεηηνπξγία όιν ην απόγεπκα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο
ζύζθεςεο.
Όπνηα απνζηνιή δελ θάλεη ρξήζε απηνύ ηνπ δηθαηώκαηνο ηίζεηαη απηόκαηα εθηόο
θιήξσζεο θαη νη αζιεηέο ηεο δελ ζπκκεηέρνπλ ζην αγώληζκα.
11. Ο Σ.Δ. ζε ζπλελλόεζε κε ηελ ΔΔ νξίδεη ηνλ Γηαηηεηή ηνπ αγώλα από ηνπο παξόληεο
ζηε ζύζθεςε αξρεγώλ νκάδσλ.
Η Δ.Δ κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο, είλαη ε κόλε ππεύζπλε γηα ηε δηαθνπή ε ηε
καηαίσζε ελόο αγώλα. Ο ΣΔ είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνζηείιεη ην ζρεηηθό πξαθηηθό
ζηελ ΔΟΥ θαη ηελ Δπηηξνπή Σερληθώλ Δθπξνζσπώλ καδί κε ηελ έθζεζε ηνπ.
Ο ΣΔ είλαη απνθιεηζηηθόο αξκόδηνο θαη ππεύζπλνο γηα ηελ απνζηνιή ησλ επίζεκσλ
απνηειεζκάησλ ζηελ ΔΟΥ θαη ζηελ Δπηηξνπή Σερληθώλ Δθπξνζσπώλ ζε 3 κέξεο.
Οη ζπκκεηέρνληεο Οκάδεο-ύιινγνη κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ ή λα θαηεβάζνπλ εάλ ην
επηζπκνύλ από ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Ο.Υ. ηα επίζεκα απνηειέζκαηα.
Πηζαλή επαλάιεςε δηαδξνκήο αζιεηή, πξέπεη λα γίλεη πξηλ από ηελ εθθίλεζε ηνπ
ηειεπηαίνπ αζιεηή.
Αζιεηέο πνπ έρνπλ αθπξσζεί ζηελ πξώηε δηαδξνκή ή έρνπλ εγθαηαιείςεη δελ
κπνξνύλ λα ηξέμνπλ σο αλνηρηήξηα ζηελ επόκελε.
12.Δλζηάζεηο.
Πξνζζήθε ζην 640 FIS, Πξνζζήθε ζην KAX/EOX 640
640.1 H E.E. κπνξεί λα δερζεί κία έλζηαζε κόλν αλ βαζίδεηαη ζε θπζηθέο καξηπξίεο θαη
απνδείμεηο.
640.2 H E.E. κπνξεί λα επαλεμεηάζεη ηελ απόθαζή ηεο κόλν εάλ λέα ζηνηρεία
απνδείμεσλ πνύ ζπλδένληαη κε ηελ αξρηθή ηεο απόθαζε πξνζθνκηζζνύλ.
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13.ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΔ ΠΔΡΙΠΣΧΔΙ ΠΑΡΑΒΑΔΧΝ
ΠΡΟΒΛΔΠΔΣΑΙ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΗ

ΣΙ

ΟΠΟΙΔ

1. Ο αζιεηήο ζπλερίδεη ηνλ αγώλα κεηά από θαζαξή αθύξσζε (αθήλεη ή θαβαιάεη
πόξηα θαη ζπλερίδεη ηνλ αγώλα)
2. Κάλεη αλαγλώξηζε δίπια ζηελ πίζηα κε παξάιιειεο ζηξνθέο σο πξνο ηελ ράξαμε
ζε κηθξόηεξε απόζηαζε ησλ 10 κ (Καη’ εθηίκεζε ηνπ ΣΔ ή ηεο ΔΔ).
3. Πεξλάεη κέζα από ηελ ράξαμε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν εθηόο από απηόλ πνπ
νξίδεηαη από ηελ ΔΔ ζηελ ζύζθεςε αξρεγώλ.
4. Αξγνπνξεί ζηελ εθθίλεζε ρσξίο ηδηαίηεξν ιόγν θαη θαζπζηεξεί ηνλ αγώλα.
5. Κάλεη ιαλζαζκέλε εθθίλεζε όπνπ ππάξρεη ρξνληθό δηάζηεκα (γηγαληηαίν- ζνύπεξ
γηγαληηαίν- ειεπζέξα θαηάβαζε). Η ζσζηή εθθίλεζε είλαη όηαλ μεθηλάεη ν
αζιεηήο ζηα 5 δεπηεξόιεπηα πνπ ηνπ απνκέλνπλ ή θαη 5 δεπηεξόιεπηα κεηά ηνλ
ρξόλν εθθίλεζήο ηνπ. ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε αθπξώλεηαη. Ο θξηηήο
αθεηεξίαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξώζεη ακέζσο ηνλ Γηαηηεηή γηα ηπρόλ
θαζπζηεξήζεηο αζιεηώλ.
6. Κάλεη αλαγλώξηζε πίζηαο καδί κε ηνλ πξνπνλεηή ηνπ κέζα από ηηο πόξηεο κε
δηαθνξεηηθό ηξόπν από απηόλ πνπ νξίζηεθε ζηελ ζύζθεςε αξρεγώλ.
7. Πξνπνλεηήο θαη αζιεηήο δελ ππαθνύλ ζηηο ππνδείμεηο ηεο Δ.Δ.
8. ΑΘΛΗΣΔ – ΠΡΟΠΟΝΗΣΔ - ΑΡΥΗΓΟΙ πνπ δελ ζπκπεξηθέξνληαη κε
αζιεηηθό πλεύκα πξνο ηα κέιε ησλ δηνξγαλσηώλ (θξηηέο, εθόξνπο θ.ι.π.) πξνο ην
θνηλό πνπ παξαθνινπζεί θαη πξνο ηελ Δ.Δ.
9. Ο αζιεηήο δελ βγαίλεη από ηνλ ρώξν ηνπ ηεξκαηηζκνύ παίξλνληαο καδί ηνπ
νιόθιεξν ηνλ ηερληθό εμνπιηζκό πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηνλ αγώλα.
10. Αζιεηήο θαηαζηξέθεη ην λνύκεξν ηνπ κε ην νπνίν ιακβάλεη κέξνο ζηνλ αγώλα.
11. Δάλ αζιεηήο ιάβεη κέξνο ζε αγώλα κε παξαπνηεκέλα ζηνηρεία (όλνκα, ειηθία
θ.ι.π.) ηηκσξείηαη θαη ν ζύιινγνο θαη ν αξρεγόο- πξνπνλεηήο πνπ ζπλνδεύεη ηνλ
αζιεηή.(Παξαπνκπή ζην Πεηζαξρηθό πκβνύιην.)
12. Με ηηο ελέξγεηεο ηνπ ζηνλ ρώξν ηεο εθθίλεζεο, ηνπ ηεξκαηηζκνύ θαη θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ αγώλα ζέηεη ζε θίλδπλν ζπλαζιεηέο ηνπ αιιά θαη όζνπο
ζπκκεηέρνπλ ζηνλ αγώλα κε νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα.
13. Ο αζιεηήο πξνζπαζήζεη λα θάλεη ρξήζε ηνπ άξζξνπ ηεο επαλαιεπηηθήο
δηαδξνκήο ρσξίο ιόγν θαη ρσξίο ηεθκήξην πνπ λα πηζηνπνηεί ηελ αλάγθε απηή.
14. Αζιεηήο πνπ επηζηξέθεη γηα λα πάξεη πόξηα πνπ άθεζε ζηα αγσλίζκαηα ηεο
Γηγαληηαίαο Σερλ. Καηάβαζεο ηεο νύπεξ Γηγαληηαίαο Καηάβαζεο θαη ηεο
Διεπζέξαο Καηάβαζεο
15. Αζιεηήο πνπ πξνζπαζεί λα μαλαβάιεη ζθη πνπ ηνπ έρεη βγεη ζε όια ηα
αγσλίζκαηα.
16. Τπνρξεσηηθή ε ρξήζε θξάλνπο πξνδηαγξαθώλ αζθαιείαο FIS γηα όια ηα
αγσλίζκαηα γηα αζιεηέο θαη αλνηρηήξηα γηα ηνπο αγώλεο θαη ηηο πξνπνλήζεηο.
Τπνρξεσηηθή ε ύπαξμε θξέλσλ ζηα θη.
17. Γηα ηα πιηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη θαη εηδηθά γηα ηα ζθη ζα πξέπεη αζιεηέο/
-ηξηεο θαη νη αξρεγνί νκάδσλ λα γλσξίδνπλ όηη ζα ειέγρνληαη από ηηο Δ.Δ. βάζε
ηνπ ζπλεκκέλνπ πίλαθα ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ Αγσληζηηθνύ
Δμνπιηζκνύ:
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α) γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο αζιεηώλ (ΑΓΔΝΠΚ) ζα πξέπεη ην κέγηζην ύςνο
κεηαμύ ηεο ζόιαο ηεο κπόηαο θαη ηελ βάζε ηεο θηέξλαο λα κελ μεπεξλνύλ
ην 43 mm. (ΝΔΟ)
β) γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο αζιεηώλ (ΑΓΔΝΠΚ) ζα πξέπεη ην κέγηζην ύςνο
κεηαμύ ηνπ πάηνπ ηνπ ζθί θαη ηεο ζόιαο ηεο κπόηαο λα κελ μεπεξλνύλ ην
50 mm. (ΝΔΟ)
γ) γηα ηηο θαηεγνξίεο αζιεηώλ ΑΓΔΝ ην ειάρηζην πιάηνο ηνπ ζθη
πξνδηαγξάθεηαη αλά αγώληζκα.
δ) Μήθνο, αθηίλα θαη πιάηνο ησλ θί.: Βιέπε ζπλεκκέλν πίλαθα γηα ηα
όξηα πνπ ηζρύνπλ γηα ην θεηηλό ρεηκώλα 2011-2012 ζηνπο Γηεζλείο Αγώλεο.
 Η έλδεημε ηνπ κήθνπο θαη ηεο αθηίλαο πάλσ ζηα θί είλαη ππνρξεσηηθή.
 ην ΔΘΝΙΚΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ησλ Καηεγνξηώλ Π1-Κ1 θαη Π2-Κ2, ζηα
δύν ηερληθά αγσλίζκαηα ην ειάρηζην Μήθνο ησλ θη είλαη 130cm (ε
Αθηίλα δελ πξνδηαγξάθεηαη).
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ
Η παξάβαζε ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηηκσξνύληαη κε αθύξσζε ηνπ αζιεηή.
Αλάινγα κε ηηο πεξηπηώζεηο, ζε ηέηνηα παξαπηώκαηα κπνξεί λα ηηκσξεζεί θαη ν
πξνπνλεηήο ή ν ζπλνδόο ηνπ αζιεηή αιιά θαη ν ζύιινγόο ηνπ.
14.ΠΟΙΝΔ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΔΠΙΒΛΗΘΟΤΝ
Κάζε απόθαζε θαηαγξάθεηαη ζην θαηάιιειν έληππν απνθάζεσλ ηεο ΔΔ θαη αλαθέξεηαη
ζηελ έθζεζε ηνπ ΣΔ.
1. Δπίπιεμε-πξνεηδνπνίεζε
α) Πξνθνξηθή.
β) Γξαπηέο.
2. Υεηξνηέξεπζε ηεο ζέζεο εθθίλεζεο είηε ζηελ δεύηεξε δηαδξνκή είηε γηα ηνλ
επόκελν αγώλα κε ηνπιάρηζηνλ 10 ζέζεηο.
3. Αθύξσζε από ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγώλα.
4. Απαγόξεπζε ζπκκεηνρήο ηνπ αζιεηή ζηνλ επόκελν ή έσο θαη ηξεηο επόκελνπο
αγώλεο.
5. πλδπαζκόο πξνεγνύκελσλ πνηλώλ.
6. Υξεκαηηθό πξόζηηκν κέρξη 100 €.
7. Πνηλέο κεγαιύηεξεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ απνθιεηζκό ηνπ αζιεηή ή ηνπ
ζπλνδνύ ηνπ γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα ή απζηεξόηεξεο πνηλέο από απηέο
πνπ πξνβιέπνληαη κπνξνύλ λα πξνηαζνύλ από ηελ Διιαλόδηθν Δπηηξνπή αιιά ην
κέγεζνο θαη ν ηξόπνο επηβνιήο ηεο πνηλήο ζα απνθαζηζζεί από ηελ Δ.Ο.Υ.
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
 Οη παξαπάλσ θαλνληζκνί πξέπεη λα γλσζηνπνηεζνύλ ζε όινπο ηνπο
ελδηαθεξνκέλνπο (αξρεγνύο, αζιεηέο-ηξηεο, πξνπνλεηέο θιπ) κε επζύλε ησλ
ζπιιόγσλ ηνπο θαζώο θαη ζε όινπο ηνπο Σερληθνύο Δθπξνζώπνπο.
 Κάζε ηηκσξία πνπ επηβάιιεηαη ζα πξέπεη ακέζσο λα γξάθεηαη ζηελ έθζεζε
ηνπ Σερληθνύ Δθπξνζώπνπ θαη λα δεκνζηνπνηείηαη ζηελ επόκελε ζύζθεςε
αξρεγώλ, ζηνλ επόκελν αγώλα.
 Όινη νη παξαπάλσ θαλνληζκνί ηζρύνπλ ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη ζε όια ηα
επίπεδα ησλ αγώλσλ.
 Γηα ην άξζξν 17 ηζρύνπλ νη απζηεξόηεξεο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη αθόκα θαη
ζπλδπαζκόο απηώλ.
 Γηα ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν (17) πξέπεη νη ηερληθνί εθπξόζσπνη λα έρνπλ καδί
ηνπο παρύκεηξν.
 Σα άξζξα 14 έσο 16 αθνξνύλ λέν θαλνληζκό ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν
«Απαγνξεύεηαη ην πεξπάηεκα πίζσ ζηα αγσλίζκαηα Γ.Σ.Κ. , .Γ.Κ. , Δ.Κ.
Δπίζεο ζε όια ηα αγσλίζκαηα απαγνξεύεηαη αζιεηήο λα μαλαβάιεη ζθη πνπ
ηνπ έρεη βγεη γηα λα ζπλερίζεη.»
 Γηα ηα παξαπάλσ παξαπηώκαηα κπνξνύλ λα ηηκσξεζνύλ πξνπνλεηέο, ζπλνδνί
θαη νη ζύιινγνη.
 ηελ Σ.Κ. κε κνλό θνληάξη ν αζιεηήο πνπ επηζηξέθεη λα «πεξάζεη» πόξηα πνπ
άθεζε γηα λα είλαη έγθπξνο πξέπεη λα δηαγξάςεη έλαλ νιόθιεξν θύθιν κε ηα
ζθη ηνπ γύξσ από απηή ηελ πόξηα.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Η ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΓΗΜΟΘΔΝΗ ΓΤΡΟΤΗ
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ΠΤΡΙΓΟΤΛΑ ΣΑΜΟΤ

