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Α. Κατηγορίες - συμμετοχές αθλητών
To πανελλήνιο πρωτάθλημα ΑΓΕΝ θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με το
παγκόσμιο κύπελλο (WC) στην Τρίπολη τις 24-25-26 Αυγούστου 2012.
Δικαίωμα συμμετοχές έχουν όλοι αθλητές/τριες με κωδικό FIS.
•

Θα πραγματοποιηθούν όλες οι κατηγορίες δηλαδή: αντρών, εφήβων και
οι αντίστοιχες των γυναικών.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ο

απαραίτητος αριθμός αθλητών - αθλητριών (6 σκιέρ στην εκκίνηση από
3 διαφορετικά σωματεία) η κατηγορία μεταφέρεται στην αμέσως
επόμενη (μεγαλύτερη).
•

Στον αγώνα μπορούν να συμμετάσχουν αθλητές των κατηγοριών Π2 και
Κ2 με κωδικό FIS.

•

Θα ισχύουν οι αγωνιστικές κατηγορίες των αθλητών για την περίοδο
2011-12 σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΈΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Ε-Ν

1997-1992

Α-Γ

Από 1991

Το πανελλήνιο Π-Κ θα διεξαχθεί ως ακολούθως
•

Θα πραγματοποιηθούν όλες οι κατηγορίες δηλαδή: Π2-Π1 και ΠΡΟΑ και
οι αντίστοιχες των γυναικών.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ο

απαραίτητος αριθμός αθλητών - αθλητριών (6 σκιέρ στην εκκίνηση από
3 διαφορετικά σωματεία) η κατηγορία μεταφέρεται στην αμέσως
επόμενη (μεγαλύτερη).
•

Τα αγωνίσματα θα αποφασιστούν από την Ο.Ε. του αγώνα και την ΤΕΒΑ.

•

Θα ισχύουν οι αγωνιστικές κατηγορίες των αθλητών για την περίοδο
2011-12 σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΈΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΑ

Μέχρι 2001

Π1-Κ1

1998, 1999 και 2000

Π2-Κ2

1997 και 1996

Β. Αγωνίσματα
•

Οι τύποι αγωνισμάτων των τριών αγώνων του πρωταθλήματος για όλες
τις ηλικίες είναι οι εξής: Ανάβαση (3-10 km), Απόσταση (5-15 km) και
Σπριντ (150-1500 m)

•

Οι αποστάσεις σε όλα τα αγωνίσματα θα αποφασίζονται από την
οργανωτική επιτροπή σε συνεργασία με τον Τεχν. Σύμβουλο της ΕΟΧ

•

Τα αγωνίσματα σε όλες τις κατηγορίες θα πραγματοποιούνται με
ελεύθερη τεχνική

•

Τα αγωνίσματα των προαγωνιστικών ηλικιών είναι προαιρετικά και η
οργάνωση τους αφορά την ΟΕ.

•

Στους αγώνες SPRINT στην τελική φάση θα συμμετέχουν από 4-16
αθλητές και αθλήτριες και οι σειρές θα πραγματοποιούνται από 2-4
αθλητές/τριες.

Γ. Τύποι rollerski
Δεν υπάρχει περιορισμός στον τύπο rollerski, οι αθλητές μπορούν να αγωνίζονται
με όλους τους τύπους σε όλα τα αγωνίσματα.
Δ. Δηλώσεις συμμετοχής-Προκηρύξεις αγώνων
•

Το πρόγραμμα και η πρόσκληση αγώνα θα γίνεται σε συνεργασία με τον
Τεχνικό Υπεύθυνο της EOX και τον οργανωτή σωματείο.

•

Σε περίπτωση που ο οργανωτής σύλλογος δεν μπορεί να διοργανώσει για οποιοδήποτε αιτία - τους αγώνες σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα
θα πρέπει να το κοινοποιήσει στην ΤΕΒΑ το αργότερα μέχρι την Τετάρτη
21:00 της συγκεκριμένης εβδομάδας.

•

Οι δηλώσεις συμμετοχής των αθλητών πρέπει να γίνονται στο έντυπο
της ΕΟΧ που χρησιμοποιείται και στους αγώνες ΒΑ.

•

Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν και ηλεκτρονικά (email)
o στον οργανωτή σύλλογο
o

στον χρονομέτρη της ΕΟΧ (cctimekeeping@gmail.gr)

Ε. Εκκινήσεις αγώνων
•

Οι αγώνες απόστασης και ανάβασης θα πραγματοποιούνται με ομαδική
και διαλειμματική εκκίνηση

•

Οι ομαδικές εκκινήσεις θα γίνονται ξεχωριστά (όχι απαραίτητα σε
διαφορετικό χρόνο) για κάθε κατηγορία.

•

Οι λίστες εκκίνησης των αγωνισμάτων θα πραγματοποιούνται με
κλήρωση. Η Ε.Ε. μπορεί να τροποποιήσει τον παραπάνω κανονισμό
προκειμένου να διασφαλίσει τις ιδανικότερες συνθήκες εκκίνησης για
τους επίλεκτους αθλητές.

•

Η εκκίνηση στην προκριματική φάση του SPRINT θα πραγματοποιείται
με διαλειμματική (ανά 15 ή 30 δευτερόλεπτα) ή με ομαδική ύστερα από
απόφαση της Ε.Ε.

ΣΤ. Κανονισμοί
Σύμφωνα με τους ΚΑΧ

Ζ. Στελέχη αγώνων
1. Τσουρέκας Τιμολέων, τεχνικός σύμβουλος ΕΟΧ
6932915405, 6937210683, ttsourek@otenet.gr
2. Δουβούρης Χρήστος, χρονομέτρης ΕΟΧ
6945150900, mandalaki@vodafonet.gr

