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Θέµα: Τρόπος συµµετοχής αθλητών/τριων στους Πανελλήνιους
Αγώνες Αλπικών Αγωνισµάτων.

Αγαπητοί φίλοι,

Σας γνωρίζουµε τον τρόπο συµµετοχής των αθλητών /τριών στους
Πανελλήνιους Αγώνες Αλπικών Αγωνισµάτων για την χιονοδροµική
περίοδο 2011-2012.
Οι συµµετέχοντες οφείλουν να χρησιµοποιούν τον εν ισχύ
προβλεπόµενο αγωνιστικό εξοπλισµό της FIS περιόδου 2011-2012.
1.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.Γ.Ε.Ν.

Συµµετέχουν:
Οι αθλητές –τριες που έχουν προκριθεί από τους
προκριµατικούς Αγώνες.
o Γυναίκες (93 και µεγαλύτερες): όλες οι Γυναίκες που
έχουν λάβει µέρος έστω σε έναν από τους
προκριµατικούς αγώνες
πριν από τον Πανελλήνιο
Αγώνα.
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o Νεανίδες (94,95,96) όλες οι Νεανίδες που έχουν λάβει
µέρος έστω σε έναν από τους προκριµατικούς αγώνες
πριν από τον Πανελλήνιο Αγώνα.
o Άνδρες: (93 και µεγαλύτεροι) όλοι οι άνδρες που έχουν
λάβει µέρος έστω σε έναν από τους προκριµατικούς
αγώνες πριν από τον Πανελλήνιο Αγώνα.
o Έφηβοι: (94, 95,96) όλοι οι Έφηβοι που έχουν λάβει
µέρος έστω σε έναν από τους προκριµατικούς αγώνες
πριν από τον Πανελλήνιο Αγώνα.
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Αποκτάται είτε από την Τεχνική
Κατάβαση (SL), είτε από την Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση (GS), έως
του αριθµού των 140 συµµετοχών, αφού αφαιρεθούν οι ξένες
συµµετοχές. Εάν υπάρχει µεγαλύτερη συµµετοχή, τότε επιλέγονται
κατά προτεραιότητα οι έφηβοι και οι νεανίδες αθλητές/τριες που
έχουν έως 300 βαθµούς FIS. Όλα τα σωµατεία έχουν βασικό
(ελάχιστο) δικαίωµα συµµετοχής µε έναν αθλητή και µια αθλήτρια σε
κάθε κατηγορία, εφόσον δεν έχει προκριθεί αθλητής/τριά τους σε
αυτήν την κατηγορία.
o ΚΛΗΡΩΣΗ - ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: Σύµφωνα µε την
τελευταία λίστα της FIS πριν από τον Πανελλήνιο
Αγώνα.
2.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙ∆ΩΝ 2 – ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ 2 (Π2-Κ2)
Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ SL-GS
Προκρίνονται:

 Οι αθλητές/τριες σύµφωνα µε τις βαθµολογίες των
Προκριµατικών Αγώνων και µέχρι 300 βαθµούς και µε
µέγιστο αριθµό συµµετοχής 140 αθλητές/τριες.
α) Στην σειρά κατάταξης ανά αγώνισµα και ανά φύλο αν το άθροισµα
των αθλητών /-τριών που έχουν έως 300 βαθµούς είναι µεγαλύτερο
από το 140 τότε προκρίνονται οι αθλητές/τριες που έχουν καλύτερη
βαθµολογία σύµφωνα µε τον πίνακα κατάταξης ανά αγώνισµα και
φύλο, έτσι ώστε το άθροισµα των αθλητών/τριών να είναι 140. Σε
περίπτωση ισοβαθµίας του τελευταίου αθλητή/τριας προκρίνονται
όλοι οι ισοβαθµούντες ως υπεράριθµοι.
β) Στην σειρά κατάταξης ανά αγώνισµα και ανά φύλο αν το άθροισµα
των αθλητών/τριών που έχουν έως 300 βαθµούς είναι µικρότερο από
το 140 τότε σαφώς προκρίνονται µόνον οι αθλητές/τριες που έχουν
έως 300 βαθµούς.
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Όλα τα σωµατεία έχουν βασικό (ελάχιστο) δικαίωµα συµµετοχής µε
έναν αθλητή και µια αθλήτρια σε κάθε κατηγορία, εφόσον δεν έχει
προκριθεί αθλητής/τρια τους σε αυτήν την κατηγορία.
 Σειρά εκκίνησης: Ισχύει για GS - SL.
α) 1η ∆ιαδροµή:
• 1η Κατηγορία: µε κλήρωση µέχρι 30 αθλητές/τριες
µέχρι 100 βαθµούς,
• 2η Κατηγορία: οι υπόλοιποι/πες βάσει της
Βαθµολογίας,
• 3η Κατηγορία: οι µη έχοντες Βαθµολογία µε κλήρωση.
β) 2η ∆ιαδροµή:
• αντίστροφα η 1η Κατηγορία και οι υπόλοιποι
αθλητές/τριες µε το αποτέλεσµα της πρώτης
διαδροµής.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙ∆ΩΝ 1 - ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ 1 (Π1-Κ1)
Προκρίνονται:
 Οι αθλητές/τριες σύµφωνα µε την βαθµολογία των
Προκριµατικών Αγώνων µέχρι 350 βαθµούς και µε
µέγιστο αριθµό συµµετοχής 140 αθλητές/τριες.
α) Στην σειρά κατάταξης ανά αγώνισµα και ανά φύλο αν το άθροισµα
των αθλητών/τριών που έχουν έως 350 βαθµούς είναι µεγαλύτερο
από το 140 τότε προκρίνονται οι αθλητές/τριες που έχουν καλύτερη
βαθµολογία σύµφωνα µε τον πίνακα κατάταξης ανά αγώνισµα και
φύλο, έτσι ώστε το άθροισµα των αθλητών/τριών να είναι 140. Σε
περίπτωση ισοβαθµίας του τελευταίου αθλητή/τριας προκρίνονται
όλοι οι ισοβαθµούντες ως υπεράριθµοι.
β) Στην σειρά κατάταξης ανά αγώνισµα και ανά φύλο αν το άθροισµα
των αθλητών/τριών που έχουν έως 350 βαθµούς είναι µικρότερο από
το 140 τότε σαφώς προκρίνονται µόνον οι αθλητές/τριες που έχουν
έως 350 βαθµούς.
 Σειρά εκκίνησης: Ισχύει για GS – SL.
α) 1η ∆ιαδροµή:
• 1η Κατηγορία: µε κλήρωση µέχρι 30 αθλητές/τριες
µέχρι 100 βαθµούς,
• 2η Κατηγορία: οι υπόλοιποι/πες βάσει της
Βαθµολογίας,
• 3η Κατηγορία: οι µη έχοντες Βαθµολογία µε κλήρωση.
β) 2η ∆ιαδροµή:
• αντίστροφα η 1η Κατηγορία και οι υπόλοιποι
αθλητές/τριες µε το αποτέλεσµα της πρώτης
διαδροµής.
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•

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, Ο ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΜΕ 2 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΘΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΥΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΥΡΟΥΣΗΣ

ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΣΤΑΜΟΥ
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