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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 4
ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ Ε.Ο.Χ.

Θέµα:
Τρόπος
συµµετοχής
των
αθλητών/τριών
στους
Προκριµατικούς Αγώνες του Πρωταθλήµατος Αλπικών Αγωνισµάτων
στις κατηγορίες Π2-Κ2, Π1-Κ1.
Αγαπητοί φίλοι,
Σας γνωρίζουµε τον τρόπο συµµετοχής των αθλητών/τριών στο
Προκριµατικό Πρωτάθληµα για την χιονοδροµική περίοδο 20112012.
1.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙ∆ΩΝ – ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ (Π2 - Κ2)
Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ GS, SL
 Συµµετοχή: ελεύθερη για όλους τους αθλητές/τριες της
επικράτειας.
 Σειρά εκκίνησης: Ισχύει για GS - SL:
1η διαδροµή
• 1η Κατηγορία: Με κλήρωση οι δέκα πέντε (15) πρώτοι Π2 των
συµµετεχόντων, που παρευρίσκονται και που συµµετέχουν
στην κατηγορία τους δεύτερη χρονιά, σύµφωνα µε την
ισχύουσα βαθµολογία τους και οι δέκα πέντε (15) πρώτοι Π2
των συµµετεχόντων,
που παρευρίσκονται
και
που
συµµετέχουν στην κατηγορία τους πρώτη χρονιά, σύµφωνα µε
την ισχύουσα βαθµολογία τους ( Βαθµολογία Π1 - Κ1 2011.)
Όµοια για τα Κ2 οι δεκαπέντε (15) και δεκαπέντε (15) πρώτες.
Για την συµµετοχή αθλητή-τριας στην 1η κατηγορία
προϋπόθεση είναι η βαθµολογία να είναι έως 100 βαθµούς .
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Στην περίπτωση που σε µία από τις δύο πρώτες κατηγορίες ο
αριθµός των αθλητών-τριών είναι µικρότερος από 15
συµπληρώνεται ο αριθµός των 30 αθλητών-τριών από την
άλλη κατηγορία.
Σε αντίθετη περίπτωση ο αθλητής/τρια πηγαίνει στην
αντίστοιχη επόµενη κατηγορία.
• 2η Κατηγορία: Οι υπόλοιποι/-ες Π2 - Κ2 που συµµετέχουν στην
κατηγορία τους δεύτερη χρονιά και έχουν βαθµούς, η κατάταξή
τους είναι σύµφωνη µε την ισχύουσα βαθµολογία τους µέχρι
350 βαθµούς.
• 3η Κατηγορία: Οι υπόλοιποι/-ες Π2 - Κ2 που συµµετέχουν στην
κατηγορία τους πρώτη χρονιά και έχουν βαθµούς η κατάταξή
τους είναι σύµφωνη µε την ισχύουσα βαθµολογία τους
(Βαθµολογία Π1 - Κ1 2011) µέχρι 350 βαθµούς.
• 4η Κατηγορία: Με κλήρωση, όλοι οι υπόλοιποι αθλητές/-τριες,
που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον αγώνα.
2η διαδροµή :
Αντίστροφα ο αριθµός των αθλητών-τριών της πρώτης
κατηγορίας και οι υπόλοιποι αθλητές/τριες µε το αποτέλεσµα της
πρώτης διαδροµής.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙ∆ΩΝ – ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ (Π1 - Κ1)
2.
 Συµµετοχή: ελεύθερη για όλους τους αθλητές/τριες της
επικράτειας.
 Σειρά εκκίνησης: Ισχύει για GS - SL:
1η ∆ιαδροµή
• 1η Κατηγορία: Με κλήρωση, οι δέκα πέντε (15) πρώτοι Π1 των
συµµετεχόντων, που παρευρίσκονται και που συµµετέχουν
στην κατηγορία τους δεύτερη χρονιά, σύµφωνα µε την
ισχύουσα βαθµολογία τους. Όµοια για τις Κ1 οι δέκα πέντε
(15) πρώτες. Για τη συµµετοχή αθλητή/τριας στην 1η
κατηγορία προϋπόθεση είναι να έχει βαθµολογία έως 100
βαθµούς. Σε αντίθετη περίπτωση ο αθλητής-τρια πηγαίνει
στην αντίστοιχη επόµενη κατηγορία.
•

2η Κατηγορία: Με κλήρωση, οι δέκα (10) πρώτοι Π1 των
συµµετεχόντων που παρευρίσκονται και που συµµετέχουν
στην κατηγορία τους πρώτη χρονιά, σύµφωνα µε τη σειρά
κατάταξης τους (Κριτήριο Προ-αγωνιστικής 2011). Όµοια για
τις Κ1 οι πέντε (5) πρώτες.

•

3η Κατηγορία: Οι υπόλοιποι/πες Π1 - Κ1 που συµµετέχουν
στην κατηγορία τους δεύτερη χρονιά και έχουν βαθµούς, η
κατάταξή τους είναι σύµφωνη µε την ισχύουσα βαθµολογία
τους µέχρι 350 βαθµούς.
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•

4η Κατηγορία: Με κλήρωση, όλοι οι υπόλοιποι αθλητές/τριες,
που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον αγώνα.

2η διαδροµή :
Αντίστροφα ο αριθµός των αθλητών-τριών της πρώτης κατηγορίας
και οι υπόλοιποι αθλητές/τριες µε το αποτέλεσµα της πρώτης
διαδροµής.
3.

ΑΓΩΝΑΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΡΟ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ,
γεννηθέντων το 2001-2002 (Ισχύουν οι Περιφέρειες)

 Συµµετοχή: ελεύθερη µόνο για αγόρια & κορίτσια που
ηλικιακά έχουν δικαίωµα συµµετοχής και δηλώνονται από
συλλόγους που ανήκουν στην περιφέρεια που διοργανώνει
τον αγώνα. Επίσης, στην δήλωση συµµετοχής να αναφέρεται
υποχρεωτικά εκτός από τα ονόµατα των αθλητών/-τριών και
το Γκρουπ στο οποίο ο σύλλογος δηλώνει τον κάθε
αθλητή/τρια. Εάν αυτό δεν αναγράφεται, τότε η Γραµµατεία
Αγώνα και Ε.Ε θα τοποθετήσουν τους αθλητές/τριες στα
Γκρουπ σύµφωνα µε τη σειρά καταχώρησης στη δήλωση,
πριν την έναρξη της συνεδρίασης των αρχηγών οµάδων και η
απόφαση θα είναι τελική. Υποχρεούνται οι συµµετέχοντες
προαθλητές/τριες να έχουν πιστοποιητικά γεννήσεως µε
φωτογραφία, ιατρική βεβαίωση, βεβαίωση του συλλόγου για
την ασφάλισή τους και να έχουν υπογράψει την δήλωση
αθλητή/τριας (οι γονείς ή κηδεµόνες τους).
 Σειρά εκκίνησης: ∆ηµιουργούνται τρία (3)
δυναµικότητας (µικτά Αγόρια-Κορίτσια) και ο
συµµετοχής στα Γκρουπ καθορίζεται σύµφωνα
συνολικό αριθµό αθλητών και αθλητριών που έχουν
οι Σύλλογοι όπως παρακάτω:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 Αθλητές:
Γκρούπ: 02 Αθλητές:
Γκρούπ: 03 Αθλητές:
Γκρούπ: 1
04 Αθλητές:
Γκρούπ: 1
05 Αθλητές:
Γκρούπ: 1
06 Αθλητές:
Γκρούπ: 2
07 Αθλητές:
Γκρούπ: 2
08 Αθλητές:
Γκρούπ: 2
09 Αθλητές:
Γκρούπ: 3
10 Αθλητές:
Γκρούπ: 3

Γκρουπ
αριθµός
µε τον
δηλώσει

1ο

Γκρούπ : 1,

2ο

Γκρούπ : - ,

3ο

1ο

Γκρούπ : 1,

2ο

Γκρούπ : 1,

3ο

1ο

Γκρούπ : 1,

2ο

Γκρούπ : 1,

3ο

1ο

Γκρούπ : 2,

2ο

Γκρούπ : 1,

3ο

1ο

Γκρούπ : 2,

2ο

Γκρούπ : 2,

3ο

1ο

Γκρούπ : 2,

2ο

Γκρούπ : 2,

3ο

1ο

Γκρούπ : 3,

2ο

Γκρούπ : 2,

3ο

1ο

Γκρούπ : 3,

2ο

Γκρούπ : 3,

3ο

1ο

Γκρούπ : 3,

2ο

Γκρούπ : 3,

3ο

1ο

Γκρούπ : 4,

2ο

Γκρούπ : 3,

3ο
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11 Αθλητές: 1ο Γκρούπ : 4, 2ο Γκρούπ
Γκρούπ: 3
• 12 Αθλητές: 1ο Γκρούπ : 4, 2ο Γκρούπ
Γκρούπ: 4
• 13 Αθλητές: 1ο Γκρούπ : 5, 2ο Γκρούπ
Γκρούπ: 4
• 14 Αθλητές: 1ο Γκρούπ : 5, 2ο Γκρούπ
Γκρούπ: 4
• 15 Αθλητές: 1ο Γκρούπ : 5, 2ο Γκρούπ
Γκρούπ: 5
• 16 Αθλητές: 1ο Γκρούπ : 6, 2ο Γκρούπ : 5, 3ο
5
• 17 Αθλητές: 1ο Γκρούπ : 6, 2ο Γκρούπ
Γκρούπ: 5
• 18 Αθλητές: 1ο Γκρούπ : 6, 2ο Γκρούπ
Γκρούπ: 6
 Και στα τρία Γκρουπ γίνεται κλήρωση.
•

: 4,

3ο

: 4,

3ο

: 4,

3ο

: 5,

3ο

: 5,

3ο

Γκρούπ:
: 6,

3ο

: 6,

3ο

ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΑ: Οι αθλητές /-τριες θα λάβουν µέρος σε έναν Αγώνα
Συνδυασµού (Kombi) SL / GS, ο οποίος αποτελείται από την µίξη
των δύο αγωνισµάτων σε µία παιδική Πίστα Γιγαντιαίου. Η
υψοµετρική διαφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150 µέτρα και η
χάραξη της διαδροµής τις είκοσι πέντε (25) αλλαγές κατεύθυνσης.

Πραγµατοποιούνται δύο (2) διαδροµές στην ίδια χάραξη και
αξιολογείται η καλύτερη από τις δύο. Σε περίπτωση που η
πίστα της πρώτης διαδροµής δεν επιτρέπει την διεξαγωγή της
δεύτερης διαδροµής στην ίδια χάραξη, γίνεται αλλαγή της
χάραξης από τον ίδιο χαράκτη, µε την ίδια φιλοσοφία όπως
στην πρώτη διαδροµή.

Η βράβευση των προαθλητών /-τριων γίνεται ξεχωριστά για
αγόρια και κορίτσια σύµφωνα µε τον καλύτερο χρόνο από τις
δύο διαδροµές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επεξηγήσεις όσον αφορά τον Αγώνα
Συνδυασµού (Kombi) βάση τον ∆ιεθνή Κανονισµό της
FIS (ICR 2008)
(ICR) 608.12 Αγώνας Συνδυασµού (Kombi)
Ο Παιδικός Αγώνας Συνδυασµού είναι ένα διεθνή
αναγνωρισµένο αγώνισµα , το οποίο αποτελείται από τη µίξη
συγκεκριµένων στροφών και πόρτων. Το αγώνισµα
υποστηρίζει την αθλητική ανάπτυξη, την οποία επειγόντως
χρειάζεται αυτή η ηλικία. ∆ιαµέσου της µίξης των διάφορων
κοµµατιών και των διάφορων συνδυασµών στροφών σε ένα
αρµονικό, ρυθµικό και συνεχείς εναλλασσόµενο Θέµα,
χτίζονται οι ικανότητες της Τακτικής.
608.12.1 Χάραξη
608.12.1.2Ο Χαράκτης και η Ε.Ε πρέπει να προνοήσουν, η Χάραξη να
είναι
ενδιαφέρον και ασφαλής.
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608.12.1.3Η Ταχύτητα του αθλητή πρέπει στα περάσµατα από το ένα
κοµµάτι στο άλλο να είναι ελεγχόµενη.
608.12.2 Μορφή Συνδυασµού
Μορφή SL / GS (µε προσανατολισµό στα Τεχνικά
Χαρακτηριστικά). Χάραξη µε κοντές πόρτες, πόρτες Σλάλοµ
και Γιγαντιαίου Σλάλοµ ή µε χρωµατιστά Μανιτάρια, Τούφες.
608.12.3 Συνδυασµός SL / GS: Τεχνικές Οδηγίες
Για τον συνδυασµό SL / GS συνιστάται η χρησιµοποίηση
Πέδιλων Σλάλοµ.
608.12.3.2Αλλαγές Κατεύθυνσης
Μία αλλαγή κατεύθυνσης αποτελείται από δύο Πόρτες. Η
εξωτερική Πόρτα πρέπει να είναι ίδια µε την Πόρτα στροφής
(κοντή Πόρτα µε κοντή Πόρτα, SL Πόρτα µε SL Πόρτα, GS
Πόρτα µε GS Πόρτα)
− Πόρτες οι οποίες διαδέχονται η µία την άλλη είναι
εναλλάξ κόκκινες και µπλε.
− SL Πόρτες έχουν πλάτος το λιγότερο 4 και το
περισσότερο 6 µέτρα.
− GS Πόρτες έχουν πλάτος το λιγότερο 4 και το
περισσότερο 8 µέτρα.
− SL: η απόσταση από πόρτα στροφής σε πόρτα στροφής
οφείλει να µην είναι λιγότερο από 0,75 µ και όχι
µεγαλύτερη από 12 µ.
− GS: δεν υπάρχει περιορισµός στην ελάχιστη απόσταση
µεταξύ δύο πόρτων στροφής. Η µέγιστη απόσταση
µεταξύ δύο πόρτων στροφής είναι 20 µέτρα.

608.12.3.3Χαρακτηριστικά Πίστας και Προτάσεις
− Προτείνεται, η Χάραξη να αποτελείται τουλάχιστον από 5
διαφορετικά κοµµάτια.
− Η Χάραξη οφείλει να αξιολογεί την Ικανότητα Αντίδρασης
και προσαρµοστικότητα του αθλητή, σε συνεχείς
διαφορετικούς Ρυθµούς και Ακτίνες και να προσδίδει την
δυνατότητα καθαρών περασµάτων από το ένα κοµµάτι
στο άλλο.
− Η διαµόρφωση της Πίστα µπορεί να γίνει και µε τεχνητά
µέσα, αλλά δεν είναι απαραίτητο εάν οι απαιτήσεις της
είναι
ήδη
υψηλές.
Ιδανική
εκµετάλλευση
των
δυνατοτήτων της Πίστας.
− Πόρτες, οι οποίες προκαλούν απότοµο σταµάτηµα µε
συνέπεια την ξαφνική ελάττωση της ταχύτητας, πρέπει
να αποφευχθούν.
− Εκµετάλλευση όλου του πλάτους και της φυσικής
µορφολογίας της Πίστας. Η Γραµµή Πτώσης της Πίστας
οφείλει διαµέσου της Χάραξης να διασταυρωθεί όσο
περισσότερες φορές γίνεται.
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− Συνιστάται
στους
κάθετους
συνδυασµούς
η
χρησιµοποίηση µιας µόνο πόρτας.
− Η πρώτη και η τελευταία πόρτα οφείλει να δείχνει την
σωστή κατεύθυνση.
− Η Χάραξη οφείλει να έχει ένα κοµµάτι µε κοντές Πόρτες.
− Τα ανοιχτήρια ή αυτός που θα δοκιµάσει την Πίστα,
οφείλουν να είναι στην διάθεση του Χαράκτη κατά την
διάρκεια του στησίµατος.
608.12.5

Αναγνώριση
Προτείνεται µία Αναγνώριση σε συγκεκριµένο χρόνο. Η
πρόταση αυτή έχει σκοπό να αξιολογήσει την αντίδραση και
την προσαρµοστικότητα του αθλητή κάτω από συγκεκριµένο
τρόπο αναγνώρισης.

608.12.7

Κανονισµοί
Για την διεξαγωγή των αγώνων Συνδυασµού (Kombi)
ισχύουν οι ∆ιεθνείς Κανονισµοί (ICR) για Σλάλοµ και
Γιγαντιαίο Σλάλοµ, µε εξαίρεση τους ειδικούς Κανονισµούς
στην Παράγραφο 608.12.

608.12.9

Κριτές
Πρέπει να υπάρχει στην διάθεση ένας ικανοποιητικός
αριθµός Κριτών. Για τα κοµµάτια µε κοντές Πόρτες,
προτείνεται ένας Κριτής να εποπτεύει δύο Πόρτες. Επίσης
προτείνεται να τραβηχτεί µία γραµµή µε µπλε χρώµα στην
εσωτερική πλευρά των πόρτων, έτσι ώστε να ορίζεται η
σωστή Πορεία της διαδροµής.

Σε περίπτωση που λόγοι το επιβάλουν θα ενηµερωθούν τα σωµατεία
για οποιαδήποτε τροποποίηση µε νέα εγκύκλιο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΥΡΟΥΣΗΣ
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ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΣΤΑΜΟΥ

