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ΘΕΜΑ : Γενικοί κανονισµοί για αγώνες Εθνικού Πρωταθλήµατος
Χιονοσανίδας & Ελεύθερου Σκι

Αγαπητοί φίλοι,
1. Οι αγώνες του Εθνικού Πρωταθλήµατος θα τελούνται σύµφωνα µε τους
ισχύοντες κανονισµούς της F.I.S. (έκδοση 2011).
2. Η παρουσία των αρχηγών οµάδων είναι υποχρεωτική στις συσκέψεις
αρχηγών και κατά την διάρκεια των αγώνων. Οι αποστολές που για
οποιονδήποτε λόγο καθυστερούν την άφιξή τους, υποχρεούνται να
ειδοποιήσουν τηλεφωνικά πριν την προγραµµατισµένη ώρα έναρξης της
σύσκεψης αρχηγών, είτε τον Οργανωτή Σύλλογο, είτε τον Τ.Ε., για να
επιβεβαιώσουν την συµµετοχή τους στον αγώνα. Όποια αποστολή δεν κάνει
χρήση αυτού του δικαιώµατος τίθεται αυτόµατα εκτός κλήρωσης και οι
αθλητές της δεν συµµετέχουν στον αγώνα.
3. Τα σωµατεία υποχρεούνται να προσκοµίζουν τα νέου τύπου (χρωµατιστά)
δελτία υγείας(εγκύκλιος 1665/15-11-10 της Ε.Ο.Χ.), τα οποία θα είναι
υπογεγραµµένα από γιατρό και να φέρουν επίσης την υπογραφή προέδρου
και γεν. γραµµατέα καθώς και σφραγίδα του σωµατείου.

4. Τα δελτία υγείας των αθλητών, που θα προσκοµίζονται υποχρεωτικά για
έλεγχο στις συσκέψεις αρχηγών, πρέπει να είναι υπογεγραµµένα και
σφραγισµένα µόνο από τα παρακάτω ειδικότητες γιατρών:
- Παθολόγο
- Καρδιολόγο
- Παιδίατρο
5. Όλοι οι αθλητές έχουν υποχρέωση να συνάξουν ασφαλιστήριο για
προσωπικά ατυχήµατα κατά την συµµετοχή τους σε αγώνες ή προπονήσεις
χιονοδροµίας.
6. Ακόµη όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωµένοι να υπογράψουν την ∆ήλωση
του Αθλητή, όπως ορίζει η ∆ιεθνής Οµοσπονδία, και να την συνυπογράψουν
οι γονείς των ανήλικων αθλητών.
7. Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωµένοι να φορούν κατάλληλο κράνος κατά την
διάρκεια των αγώνων και προπονήσεων.
8. Όλοι οι αθλητές υποχρεούνται να φορούν στολές που αποτελούνται από
δύο
κοµµάτια (παντελόνι και µπουφάν(γιλέκο). Οι ολόσωµες ή δύο κοµµατιών
κολλητές αγωνιστικές φόρµες απαγορεύονται.
9. Οι παραπάνω κανονισµοί πρέπει να γνωστοποιηθούν σε όλους τους
ενδιαφεροµένους (αρχηγούς, αθλητές-τριες, προπονητές κλπ.) µε ευθύνη των
συλλόγων τους καθώς και σε όλους τους Τεχνικούς Εκπροσώπους
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