Α.Π. :

Αθήνα …/…/2012

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ E.Ο.Χ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Για την διεξαγωγή των Αλπικών Αγωνισμάτων έτους 2012-2013
(Απόφαση ΔΣ της ../../2012 μετά από εισήγηση της ΕΑΑ)

ΑΡΘΡΟ 1:
ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ
Υιοθετώντας την απόφαση του Μαΐου του 2010 της FIS να ανεβούν κατά ένα
χρόνο οι ηλικιακές κατηγορίες των αθλητών από 1/07/2012, το ΔΣ της ΕΟΧ στις
31/07/2012 αποφάσισε οι ηλικίες όλων των αθλητών των Αλπικών Αγωνισμάτων
στην νέα αγωνιστική περίοδο παραμένουν ίδιες με πέρυσι. Έτσι για την αγωνιστική
περίοδο 2012-2013 θα ισχύσουν τα παρακάτω όρια ηλικιών:

ΑΛΠΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΕΦΗΒΟΙ – ΝΕΑΝΙΔΕΣ

Γεννημένοι το 1993 και νωρίτερα
Γεννημένοι τα έτη 1994,95,96
Γεννημένοι τα έτη 1997 και 1998
Γεννημένοι τα έτη 1999 και 2000

Παίδες – Κορασίδες (Π2-Κ2)
Μικροί Παίδες – Κορασίδες (Π1-Κ1)

ΑΡΘΡΟ Νο 2
ΟΔΗΓΙΕΣ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΛΠΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
Η αγωνιστική χρονιά αρχίζει στη 1η Ιουλίου και τελειώνει στη 30η Ιουνίου του
επόμενου έτους.
1. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ:
Διαπιστευμένοι για συμμετοχή σε αγώνες FIS με ενεργό κωδικό είναι οι
αθλητές γεννημένοι το 1996 και νωρίτερα που έχουν πληρώσει την ετήσια
συνδρομή, έχουν υπογράψει ασφαλιστήριο για προσωπικά ατυχήματα, έχουν
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υπογράψει τη Δήλωση του Αθλητή και έχουν υποβληθεί σε σοβαρή ιατρική
εξέταση.
Από την περίοδο 2012-2013, όλοι οι Σύλλογοι πρέπει να στείλουν στην ΕΟΧ
αντίγραφο του Διαβατηρίου ή νέου τύπου Ταυτότητας και της υπογεγραμμένης
Δήλωσης Αθλητού όλων των αθλητών τους που έχουν ενεργό κωδικό FIS. Βάσει του
νέου Κανονισμού, η FIS μπορεί να τα ζητήσει ανά πάσα στιγμή. Οι αθλητές των
κατηγορίων Π1-Κ1 και Π2-Κ2 θα πρέπει να έχουν αυτά μαζί τους όταν συμμετέχουν
σε αποστολή στο εξωτερικό.
Διαπιστευμένοι για συμμετοχή σε αγώνες του Εθνικού Πρωταθλήματος
είναι οι αθλητές που κατέχουν τα νέα αθλητικά δελτία υγείας θεωρημένα από
γιατρό για την σχετική χρονική περίοδο.
1. Όλοι οι αθλητές έχουν υποχρέωση να υποβληθούν σε σοβαρή ιατρική εξέταση για
να διαπιστωθεί η ικανότητα τους να συμμετέχουν σε αγώνες χιονοδρομίας.
2. Όλοι οι αθλητές έχουν υποχρέωση να συνάψουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο για
προσωπικά ατυχήματα κατά τη συμμετοχή τους σε αγώνες ή προπονήσεις
χιονοδρομίας.
3. Όλοι οι αθλητές έχουν υποχρέωση να υπογράψουν τη Δήλωση του Αθλητού όπως
ορίζει η Διεθνής Ομοσπονδία, και να την συνυπογράψουν οι γονείς των ανήλικων
αθλητών.
Για κάθε αθλητή εκδίδεται διετής κάρτα αθλητού, με ανάλογο χρωματισμό ανά κατηγορία.
Εξαιρείται η κάρτα των εφήβων-νεανίδων που θα είναι τριετής, η οποία θα περιέχει τα
ακόλουθα στοιχεία στην μπροστινή όψη: επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, έτος γέννησης,
κωδικό ΕΟΧ και FIS(οι ΑΓΕΝ), όνομα συλλόγου, με πρόσφατη φωτογραφία και 2-3 θέσεις
για την ιατρική θεώρηση.
Στην πίσω όψη, αναγράφεται:
«Επιβεβαιώνουμε ότι ο κάτοχος της κάρτας αυτής έχει υπογράψει την Δήλωση Αθλητού,
έχει συνάψει επαρκές ασφαλιστικό συμβόλαιο για κάλυψη προσωπικών ατυχημάτων για
συμμετοχή σε αγώνες χιονοδρομίας. Όλα τα στοιχεία αυτά μπορούν να επιβεβαιωθούν ανά
πάσα στιγμή στην έδρα του σωματείου μας.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου (Υπογραφή) και ο Γενικός Γραμματέας (Υπογραφή) και
Σφραγίδα του Συλλόγου»
Για την έκδοση της κάρτας και την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται επάνω,
υπεύθυνος είναι ο Σύλλογος που την εκδίδει. Κάθε Σύλλογος είναι υπεύθυνος να επιδώσει
στον αθλητή και για ανηλίκους στον κηδεμόνα του την Δήλωση του Αθλητού προς
υπογραφή, να του παρέχει ασφαλιστική κάλυψη για προσωπικά ατυχήματα σε αγώνες
χιονοδρομίας και να εκδίδει δελτίο υγείας αθλητού.
Οι αθλητές που δηλώνονται ως «ανοιχτήρια» σε ένα αγώνισμα πρέπει να είναι κάτοχοι
έγκυρου δελτίου αθλητή, το οποίο πρέπει να προσκομιστεί στην σύσκεψη αρχηγών του
αγωνίσματος για το οποίο δηλώνονται και να το έχουν και στην αφετηρία.

Για όλα τα παραπάνω οι Τεχνικοί Εκπρόσωποι, μέλη της Ε.Ε. ή εντεταλμένοι της
στην σύσκεψη και στην αφετηρία θα ελέγχουν μόνο την κάρτα αθλητού. Ο έλεγχος
είναι δεσμευτικός για τις ομάδες που είναι υποχρεωμένες να τις έχουν πάντα στις
συσκέψεις αρχηγών και επάνω στην αφετηρία κατά τη διάρκεια του αγώνα.
2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Ο κάθε αθλητής είναι απόλυτα υπεύθυνος για την επιλογή και τη συντήρηση του
αγωνιστικού εξοπλισμού του. Οι αθλητές/ -τριες και οι αρχηγοί ομάδων οφείλουν να
γνωρίζουν τις ισχύουσες διεθνώς προδιαγραφές και ότι θα ελέγχονται από την Ελλανόδικο
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Επιτροπή βάση του συνημμένου πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών Αγωνιστικού
Εξοπλισμού.
Η εργοστασιακή ένδειξη του μήκους και της ακτίνας πάνω στα Σκί είναι υποχρεωτική.
Στο ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ των Κατηγοριών Π1-Κ1 και Π2-Κ2, στα δύο τεχνικά αγωνίσματα
ΤΚ - ΓΤΚ, το ελάχιστο Μήκος των Σκι είναι 130cm (η Ακτίνα δεν προδιαγράφεται).
Υποχρεωτική είναι επίσης η χρήση κράνους προδιαγραφών ασφαλείας FIS σε όλα τα
αγωνίσματα για αθλητές και ανοιχτήρια στους αγώνες και στις προπονήσεις, καθώς και η
ύπαρξη φρένων στα Σκι.
Η παράβαση στις Τεχνικές Προδιαγραφές τιμωρείται με ακύρωση του αθλητή. Ανάλογα με
την περίπτωση σε τέτοια παραπτώματα μπορεί να τιμωρηθεί και ο προπονητής ή ο
συνοδός του αθλητή αλλά και ο σύλλογός του.

3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι σύλλογοι οφείλουν να στέλνουν τις δηλώσεις συμμετοχής στο επίσημο έντυπο
Δήλωσης Συμμετοχής της ΕΟΧ, έγκαιρα με όλα τα στοιχεία συμπληρωμένα.

4. Ο ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Ο οργανωτής Σύλλογος είναι ο μόνος υπεύθυνος να αποστείλει έγκαιρα την
προκήρυξη του αγώνα στην προσωπική διεύθυνση του ΤΕ/ΕΟΧ που έχει ορισθεί.
Ο Οργανωτής είναι υποχρεωμένος να αναγράφει στην προκήρυξη το συγκεκριμένο
τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και το κινητό τηλ. του Τ.Ε. τα οποία οφείλουν να είναι σε
λειτουργία όλο το απόγευμα πριν την έναρξη της πρώτης σύσκεψης των αρχηγών.
Ο οργανωτής Σύλλογος οφείλει να θέσει στη διάθεση του ΤΕ/ΕΟΧ κατά την άφιξη του και το
αργότερο μια ώρα πριν την πρώτη Σύσκεψη Αρχηγών τα ακόλουθα:
1. τον πλήρη φάκελο εγγράφων επιθεώρησης της πίστας (ομολογκασιόν) με το σχετικό
πιστοποιητικό.
2. το όνομα του ορισμένου ιατρού που θα είναι παρόν στην πίστα από την αρχή του
αγώνα.
3. Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, καλό είναι στην αφετηρία να υπάρχει φορείο με τους
χειριστές του.

5. Η ΣΥΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΓΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Οι συσκέψεις των αρχηγών ομάδων πρέπει να διεξάγονται σε χώρους εύκολα
προσβάσιμους με αυτοκίνητο.
Οι αποστολές πού για οποιονδήποτε λόγο καθυστερούν την άφιξή τους, υποχρεούνται
να ειδοποιήσουν στα δηλωμένα στην προκήρυξη τηλέφωνα πριν την προγραμματισμένη
ώρα έναρξης της σύσκεψης, για να επιβεβαιώσουν την συμμετοχή τους και τον λόγο της
καθυστέρησης, είτε στον Οργανωτή Σύλλογο είτε στον Τ.Ε.
Ο Οργανωτής Σύλλογος είναι υποχρεωμένος για τον λόγο αυτό να αναγράφει στην
προκήρυξη τα συγκεκριμένα τηλέφωνα επικοινωνίας τα οποία οφείλουν να είναι σε
λειτουργία όλο το απόγευμα πριν από την έναρξη της σύσκεψης.
Όποια αποστολή δεν κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος τίθεται αυτόματα εκτός
κλήρωσης και οι αθλητές της δεν συμμετέχουν στο αγώνισμα.
Σε συνεννόηση με τον Έφορο Αγώνων, ο Τεχνικός Εκπρόσωπος ορίζει τον Διαιτητή του
αγώνα από τους εμπειρότερους παρόντες στη σύσκεψη αρχηγών ομάδων καθώς και τους
χαράκτες όλων των προβλεπόμενων διαδρομών από την λίστα των χαράκτων της ΕΟΧ.
Επίσης σχεδιάζουν μαζί και το πρόγραμμα της επόμενης μέρας.
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Ένας χαράκτης δεν μπορεί να στήσει πάνω από μια διαδρομή μιας οργάνωσης εφόσον
υπάρχουν και άλλοι χαράκτες παρόντες.

Διαδικασίες Κλήρωσης:
Σε διήμερους αγώνες η E.Ε. μπορεί να κάνει κλήρωση και για τα δυο αγωνίσματα[ΤK-ΓΤΚ]
κατά την πρώτη σύσκεψη αν η πρόγνωση του καιρού ή οι καιρικές συνθήκες δεν
επέτρεψαν τη χάραξη συγκεκριμένου αγωνίσματος και να αποφασίσει την επόμενη το
πρωί ποιο αγώνισμα θα διεξαχθεί. Σε αυτή την περίπτωση οι συμμετέχοντες αθλητές είναι
υποχρεωμένοι να έχουν πάντα μαζί τους τα σκι και των δυο αγωνισμάτων [ΤK - ΓΤΚ] για
πιθανή περίπτωση αλλαγής του προγράμματος τέλεσης του αγωνίσματος.
Σε περίπτωση που ένα αγώνισμα δεν διεξήχθη εντός 24 ωρών από την κλήρωση του, είναι
υποχρεωτικό να επαναληφθεί η κλήρωσή του.

6. ΠΙΣΤΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ
Όλοι οι αγώνες του Εθνικού Πρωταθλήματος πρέπει να διεξάγονται σε πιστοποιημένη
πίστα για την οποία ο οργανωτής οφείλει να παρουσιάσει στον ΤΕ τον πλήρη φάκελο
επιθεώρησης με το σχετικό πιστοποιητικό.
Ο ΤΕ οφείλει να ελέγξει και να επιβεβαιώσει τις απαιτούμενες υψομετρικές διαφορές με
αλτίμετρο και να ενημερώσει τους χαράκτες για τα ελάχιστα και μέγιστα σημεία στροφών
του σχετικού αγωνίσματος σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα των Τεχνικών
Προδιαγραφών των Στίβων Αγώνων. Ο αριθμός σημείων στροφών προϋποθέτει αλλαγή
κατεύθυνσης. Επισυνάπτονται και τα σχέδια της FIS σχετικά με τον ορθό τρόπο διέλευσης
της πόρτας και μέτρησης της απόστασης μεταξύ των σημείων στροφής.
Στο σύνολο των πορτών μιας χάραξης μετρούνται μόνο τα σημεία στροφών/αλλαγής
κατεύθυνσης και όχι από το σύνολο των τοποθετημένων πορτών πού μπορεί να είναι
περισσότερες της ποσόστωσης.

Προσοχή: Aν η επίσημη και πιστοποιημένη (ομολογκαρισμένη) πίστα αγώνων
παρουσιάζει πρόβλημα χιόνωσης ή καιρού που να επηρεάζει την ασφαλή διεξαγωγή του
αγώνα και υπάρχει άλλη πίστα [μη ομολογκαρισμένη] που να πληροί τις προδιαγραφές του
αγωνίσματος και τους όρους ασφαλείας μετά από έλεγχο από τον Τ.Ε. και με απόφαση της
ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ο αγώνας μπορεί να διεξαχθεί εκεί.
Σε αυτή την περίπτωση ο Τ.Ε. συντάσσει ειδική αναλυτική αναφορά προς την ΕΟΧ και την
Επιτροπή Τεχνικών Εκπροσώπων .
Η προετοιμασία της πίστας του αγώνα δεν γίνεται την παραμονή του αγώνα αλλά πολύ
νωρίτερα και οπωσδήποτε τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα πατιέται κάθε μέρα βαθιά
για να επιτρέψει την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

7. ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Άρθρο 615.2 FIS
Το πλάτος της γραμμής τερματισμού πρέπει να είναι τουλάχιστον:
GS-SL 10m
SG-DH 15m
Η Ε.Ε. σε εξαιρετικές καταστάσεις με αιτιολογημένη απόφαση της, μπορεί να μειώσει αυτή
την απόσταση για τεχνικούς λόγους ή λόγω των συνθηκών του στίβου.
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Βασικές αλλαγές στο άρθρο ΚΑΧ/ΕΟΧ 801:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΒΑΣΗ (ΤΚ)
Υψομετρική διαφορά:
Α-Ε : 140-220 μ, Γ-Ν : 120-200 μ,
Π1-Κ1 : μέγιστο 120 μ.
Π2-Κ2 : μέγιστο 160 μ.
Μία πόρτα 2 κονταριών πρέπει να έχει ελάχιστο πλάτος 4 μ. και μέγιστο 6 μ.
Η απόσταση μεταξύ σημείων στοφών δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 6 μ. και
μεγαλύτερη από 13 μ.
Εξαίρεση για τους αγώνες Παίδων:
Π2-Κ2 όχι μεγαλύτερη των 12 μ.
Π1-Κ1 όχι μεγαλύτερη των 10 μ.
(Προτείνεται η χρήση μετροταινίας κατά τη χάραξη, όσο έμπειρος και αν είναι ο χαράκτης)
Οι πόρτες κάθετων συνδυασμών πρέπει να τοποθετούνται ευθυγραμμισμένες.
Η απόσταση μεταξύ πόρτων συνδιασμών δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 0,75μ και
μεγαλύτερη του 1 μ.
Οι πόρτες στροφής καθυστέρησης (delayed turns) στην κατηγορία ΑΓΕΝ πρέπει να έχουν
ελάχιστη απόσταση 12 μ. και μέγιστη 18 μ., ενώ στις κατηγορίες Π1-Κ1 και Π2-Κ2 μέγιστη
απόσταση 15 μ. από σημείο στροφής σε σημείο στροφής.
Ο αριθμός των σημείων στροφής στην κατηγορία ΑΓΕΝ είναι, στρογγυλοποιημένος με όριο
στο 0.5, το 30% της Υ.Δ. (-)3 σημεία στροφής έως 35% της Υ.Δ. (+)3 σημεία στροφής. Στις
κατηγορίες Π1-Κ1 & Π2-Κ2 τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 32% - 38% ( +-3). Π.χ. στα 145 μ.
Υ.Δ. στην κατηγορία ΑΓΕΝ τα σημεία στροφής θα είναι από 40 έως 54, ενώ για τις
κατηγορίες Π1-Κ1 & Π2-Κ2 από 43 έως 58).

Βασικές αλλαγές στο άρθρο ΚΑΧ/ΕΟΧ 803:
Μία χάραξη Τεχνικής Κατάβασης (ΤΚ) στην κατηγορία ΑΓΕΝ πρέπει να έχει
τουλάχιστον 3 συνδυασμούς διπλών κάθετων (Hairpin), από 1 έως 3 συνδυασμούς τριπλών
έως τετραπλών κάθετων και 1 έως 3 συνδυασμούς πόρτων στροφής καθυστέρησης.
Στην κατηγορία Π2-Κ2 δεν πρέπει να έχει περισσότερους από 3 συνδυασμούς
διπλών κάθετων (Hairpin), από 2 συνδυασμούς τριπλών ή τετραπλών κάθετων και 1 έως 2
συνδυασμούς πόρτων στροφής καθυστέρησης.
Στην κατηγορία Π1-Κ1 δεν πρέπει να έχει περισσότερους από 2 συνδυασμούς
διπλών κάθετων (Hairpin), από 1 συνδυασμό τριπλών κάθετων και 1 έως 2 συνδυασμούς
πόρτων στροφής καθυστέρησης.

Νέο Αρθρο 804 FIS Νέο ΚΑΧ/ΕΟΧ για μονό κοντάρι:
Ισχύουν όλοι οι βασικοί κανόνες εκτός από τα παρακάτω:
Η τεχνική κατάβαση με μονό κοντάρι δεν περιέχει εξωτερικό κοντάρι εκτός από την πρώτη
και την τελευταία πόρτα και τους διαφόρους συνδυασμούς πορτών (Hairpin, τριπλών έως
τετραπλών κάθετων και των πόρτων στροφής καθυστέρησης).
Όπου δεν υπάρχει εξωτερικό κοντάρι, τα δύο πόδια και οι δύο μύτες των σκι πρέπει να
περάσουν το κοντάρι στροφής από την ίδια πλευρά, ακολουθώντας την λογική γραμμή του
σλάλομ διασταυρώνοντας την νοητική γραμμή από κοντάρι σε κοντάρι. Αν ο αθλητής χάσει
ένα σκι χωρίς να κάνει κάποιο ακυρωτικό σφάλμα (π.χ. καβαλώντας ένα κοντάρι), τότε και
η μύτη του παραμένοντος σκι και τα δύο πόδια του αθλητή πρέπει να καλύψουν και τις
δύο απαιτήσεις.
Αν ο αθλητής δεν διασταυρώσει κανονικά τη νοητή γραμμή από κοντάρι στροφής σε
κοντάρι στροφής και δεν ακολουθήσει την λογική γραμμή του σλάλομ, τότε οφείλει να
επιστρέψει κάνοντας έναν ολόκληρο κύκλο γύρω από το εν λόγω κοντάρι.
Όπου υπάρχει εξωτερικό κοντάρι, το άρθρο 661.4.1 ισχύει.
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Βασικές αλλαγές στο άρθρο ΚΑΧ/ΕΟΧ 901:
ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΒΑΣΗ (ΓΤΚ)
Υψομετρική διαφορά:
Α-Ε: 250 – 450 μ, Γ-Ν 250-400μ,
Π-Κ : μέγιστο 250 μ.
Για όλες τις κατηγορίες δύο διαδρομές, εκτός από την κατ. Π1-Κ1 που είναι μία
διαδρομή στα προκριματικά και δύο διαδρομές στους ΠΑΧ.
Μία πόρτα 2 σημαιών πρέπει να έχει ελάχιστο πλάτος 4μ. και μέγιστο 8μ.
Η απόσταση μεταξύ σημείων στοφών δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 10μ. Για τους
αγώνες Παίδων, η απόσταση αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 27 μ.
Ο αριθμός των σημείων στροφής στην κατηγορία ΑΓΕΝ είναι, στρογγυλοποιημένος με όριο
στο 0.5, το 11% της Υ.Δ. σημεία στροφής έως 15% της Υ.Δ. σημεία στροφής. Στις κατηγορίες
Π1-Κ1 & Π2-Κ2 τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 13% - 17%. (π.χ. στα 250μ στην κατηγορία
ΑΓΕΝ από 27 έως 38 σημεία στροφής, και από 32 έως 43 για Π1-Κ1 ή Π2-Κ2).

Νέο Άρθρο 904 FIS για μονή σημαία:
Ισχύουν όλοι οι βασικοί κανόνες εκτός από τα παρακάτω:
Στη γιγαντιαία τεχνική κατάβαση με μονή σημαία δεν υπάρχει εξωτερική σημαία εκτός από
την πρώτη και την τελευταία πόρτα και τους συνδυασμούς των πόρτων στροφής
καθυστέρησης.
Όπου δεν υπάρχει εξωτερική σημαία, τα δύο πόδια και οι δύο μύτες των σκι πρέπει να
περάσουν το κοντάρι στροφής της σημαίας από την ίδια πλευρά, ακολουθώντας την λογική
γραμμή του σλάλομ διασταυρώνοντας την νοητή γραμμή από κοντάρι στροφής σε κοντάρι
στροφής. Αν ο αθλητής χάσει ένα σκι χωρίς να κάνει κάποιο ακυρωτικό σφάλμα (π.χ.
καβαλώντας ένα κοντάρι), τότε και η μύτη του παραμένοντος σκι και τα δύο πόδια πρέπει
να καλύπτουν τις δύο απαιτήσεις.
Όπου υπάρχει εξωτερικό κοντάρι, ισχύει το άρθρο 661.4.1.
Όλοι οι κανόνες που έχουν να κάνουν με το πλάτος της διαδρομής ισχύουν σαν να υπήρχε
εξωτερική σημαία.

Όλοι οι αγώνες στις κατηγορίες Π1-Κ1 & Π2-Κ2 Τεχνικής Κατάβασης (ΤΚ) θα
διεξαχθούν με μονό κοντάρι (SINGLE ΡΟLE), και Γιγαντιαίας Τεχνικής Κατάβασης
(ΓΤΚ) με μονή σημαία (SINGLE GATE).
Ο ΤΕ οφείλει να ελέγξει, μεταξύ των άλλων, τις τεχνικές παραμέτρους του αγώνα:
1.
2.
3.

την ύπαρξη και την καλή λειτουργία των χρονομέτρων χειρός πριν την πρώτη
σύσκεψη.
να ελέγξει-επιβεβαιώσει τις απαιτούμενες υψομετρικές διαφορές με αλτίμετρο.
να ελέγξει δειγματοληπτικά, είτε προσωπικά είτε μεσώ τρίτου μέλους της
Οργανωτικής Επιτροπής και οπωσδήποτε σε περίπτωση ένστασης τα
χαρακτηριστικά των σκι των αθλητών.
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8. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ
Η Ε.Ε. πρέπει να έχει ελέγξει τη χάραξη και προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις,
πριν από την έναρξη της αναγνώρισης από τους αθλητές. Για όλα τα αγωνίσματα η πίστα
πρέπει να είναι χαραγμένη και έτοιμη για τον αγώνα, έτσι ώστε οι αθλητές να μην
ενοχλούνται κατά την αναγνώριση.
Στις περιπτώσεις που επιβάλλονται μικρές και όχι δραστικές αλλαγές στη χάραξη δεν
χρειάζεται πρόσθετη αναγνώριση από τους αθλητές. Η Ε.Ε. και ο κριτής Αφετηρίας
ιδιαίτερα οφείλουν να ενημερώσουν τους προπονητές και αθλητές σε κάθε τέτοια
περίπτωση.
Οι κριτές Αφετηρίας, Τερματισμού και πόρτων οφείλουν να είναι παρόντες στη θέση τους
πριν από το ξεκίνημα της αναγνώρισης και μέχρι το τέλος του αγώνα ή της επίσημης
προπόνησης. Καλό είναι όλοι, αλλά ιδιαίτερα ο Κριτής Αφετηρίας να έχει τη δυνατότητα
ασύρματης επικοινωνίας με την Ε.Ε. συνεχώς, καθώς επίσης και να έχει μαζί του αρκετά
εφεδρικά νούμερα στην αφετηρία.
Μετά την αναγνώριση και το αργότερο 10’ πριν την πρώτη εκκίνηση, κάθε αθλητής ή
αρχηγός αποστολής (με εντολή και εκ μέρους του αθλητή), έχει δικαίωμα να υποβάλει
γραπτές τις επιφυλάξεις του στην ΕΕ (στον Κριτή Αφετηρίας) για θέματα ασφάλειας ή
κανονισμών σχετικά με την πίστα ή την χάραξη.
Η ΕΕ έχει την υποχρέωση να παραλάβει και να εξετάσει τις παρατηρήσεις αυτές πριν από
την πρώτη εκκίνηση και να πράξει αναλόγως.

9. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΩΝ
Όλα τα συστήματα χρονομέτρησης (Α & Β και χειρός) πρέπει να είναι έτοιμα σε
λειτουργία και συγχρονισμένα το αργότερο μια ώρα πριν την πρώτη εκκίνηση. Για τον
σκοπό αυτό, ο υπεύθυνος χρονομέτρης πρέπει να γνωρίζει από την παραμονή την ύπαρξη
και την κατάσταση λειτουργίας σταθερών γραμμών επικοινωνίας μεταξύ αφετηρίας και
τερματισμού.

10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Εφόσον είναι δυνατόν και οι δύο διαδρομές πρέπει να διεξαχθούν την ίδια μέρα.
Η Ε.Ε με αιτιολογημένη απόφαση της, είναι η μόνη υπεύθυνη για τη διακοπή ή τη
ματαίωση ενός αγώνα. Ο ΤΕ είναι υποχρεωμένος να αποστείλει το σχετικό πρακτικό στην
ΕΟΧ και την Επιτροπή Τεχνικών Εκπροσωπών μαζί με την έκθεση του.

11. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
Πιθανή επανάληψη διαδρομής αθλητή, πρέπει να γίνει πριν από την εκκίνηση του
τελευταίου αθλητή. Για τον σκοπό αυτό και σε περίπτωση που η εκκίνηση των αθλητών
δίνεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 60΄΄, καλό είναι στους τελευταίους 10
αθλητές να χρησιμοποιηθεί διάστημα 60΄΄.
Αθλητές που έχουν ακυρωθεί στην πρώτη διαδρομή ή έχουν εγκαταλείψει δεν μπορούν να
τρέξουν ως ανοιχτήρια στην δεύτερη.

12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Προσθήκη στο 640 FIS
640.1 Ο γραμματέας της οργάνωσης ή η E.E. μπορεί να δεχθεί μία ένσταση μόνο αν
βασίζεται σε φυσικές μαρτυρίες και αποδείξεις και εφόσον καταβληθεί το σχετικό
παράβολο των 100 €.
640.2 H E.E. μπορεί να επανεξετάσει την απόφασή της μόνο εάν νέα στοιχεία αποδείξεων
πού συνδέονται με την αρχική της απόφαση προσκομισθούν.
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13. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Ο ΤΕ είναι αποκλειστικός αρμόδιος και υπεύθυνος για την αποστολή των επίσημων
αποτελεσμάτων στην ΕΟΧ και στην Επιτροπή Τεχνικών Εκπροσωπών εντός 3 ημερών από το
τέλος του αγώνα.
Οι συμμετέχοντες Ομάδες-Σύλλογοι μπορούν να ενημερωθούν και να κατεβάσουν εάν το
επιθυμούν από την ιστοσελίδα της Ε.Ο.Χ. τα επίσημα αποτελέσματα.
Σταθερές F και μέγιστοι βαθμοί στον υπολογισμό της ποινής για το χειμώνα 2012 – 2013
έχουν ως εξής:

ΑΓΩΝΙΣΜΑ
Τεχνική Κατάβαση ( Σλάλομ ) ( SL)
Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση ( GS )
Σούπερ Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση ( SG)
Σούπερ Σύνθετο ( SC )

F

ΜΕΓΙΣΤΟΙ ΒΑΘΜΟΙ
620
890
1050
1070

/
/
/
/

14. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
ΠΟΙΝΗΣ

145
200
250
250

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

ΕΠΙΒΟΛΗ

1. Ο αθλητής συνεχίζει τον αγώνα μετά από καθαρή ακύρωση (αφήνει ή καβαλάει πόρτα
και συνεχίζει τον αγώνα)
2. Κάνει αναγνώριση δίπλα στην πίστα με παράλληλες στροφές ως προς την χάραξη σε
μικρότερη απόσταση των 10 μ (Κατ’ εκτίμηση του ΤΕ ή της ΕΕ).
3. Περνάει μέσα από την χάραξη με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από αυτόν που ορίζεται
από την ΕΕ στην σύσκεψη αρχηγών.
4. Αργοπορεί στην εκκίνηση χωρίς ιδιαίτερο λόγο και καθυστερεί τον αγώνα.
5. Κάνει λανθασμένη εκκίνηση όπου υπάρχει χρονικό διάστημα (γιγαντιαίο- σούπερ
γιγαντιαίο- ελευθέρα κατάβαση). Η σωστή εκκίνηση είναι όταν ξεκινάει ο αθλητής στα
5 δευτερόλεπτα που του απομένουν ή και 5 δευτερόλεπτα μετά τον χρόνο εκκίνησής
του. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ακυρώνεται. Ο κριτής αφετηρίας είναι
υποχρεωμένος να ενημερώσει αμέσως τον Διαιτητή για τυχόν καθυστερήσεις αθλητών.
6. Κάνει αναγνώριση πίστας μαζί με τον προπονητή του μέσα από τις πόρτες με
διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ορίστηκε στην σύσκεψη αρχηγών.
7. Προπονητής και αθλητής δεν υπακούν στις υποδείξεις της Ε.Ε.
8. ΑΘΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ - ΑΡΧΗΓΟΙ που δεν συμπεριφέρονται με αθλητικό πνεύμα
προς τα μέλη των διοργανωτών (κριτές, εφόρους κ.λ.π.) προς το κοινό που
παρακολουθεί και προς την Ε.Ε.
9. Ο αθλητής δεν βγαίνει από τον χώρο του τερματισμού παίρνοντας μαζί του ολόκληρο
τον τεχνικό εξοπλισμό που χρησιμοποιεί στον αγώνα.
10. Αθλητής καταστρέφει το νούμερο του με το οποίο λαμβάνει μέρος στον αγώνα.
11. Εάν αθλητής λάβει μέρος σε αγώνα με παραποιημένα στοιχεία (όνομα, ηλικία κ.λ.π.)
τιμωρείται και ο σύλλογος και ο αρχηγός- προπονητής που συνοδεύει τον
αθλητή.(Παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.)
12. Με τις ενέργειες του στον χώρο της εκκίνησης, του τερματισμού και κατά την διάρκεια
του αγώνα θέτει σε κίνδυνο συναθλητές του αλλά και όσους συμμετέχουν στον αγώνα
με οποιαδήποτε ιδιότητα.
13. Ο αθλητής προσπαθήσει να κάνει χρήση του άρθρου της επαναληπτικής διαδρομής
χωρίς λόγο και χωρίς τεκμήριο που να πιστοποιεί την ανάγκη αυτή.
14. Αθλητής που επιστρέφει για να πάρει πόρτα που άφησε στα αγωνίσματα της
Γιγαντιαίας Τεχν. Κατάβασης της Σούπερ Γιγαντιαίας Κατάβασης και της Ελευθέρας
Κατάβασης
15. Αθλητής που προσπαθεί να ξαναβάλει σκι που του έχει βγει σε όλα τα αγωνίσματα.
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16. Εάν αθλητής λάβει μέρος σε αγώνα με εξοπλισμό που δεν ανταποκρίνεται στις
υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές.

15. ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ
Κάθε απόφαση καταγράφεται στο κατάλληλο έντυπο αποφάσεων της ΕΕ και αναφέρεται
στην έκθεση του ΤΕ.
1. Επίπληξη-προειδοποίηση
α) Προφορική.
β) Γραπτή.
2. Χειροτέρευση της θέσης εκκίνησης είτε στην δεύτερη διαδρομή είτε για τον επόμενο
αγώνα με τουλάχιστον 10 θέσεις.
3. Ακύρωση από τον συγκεκριμένο αγώνα.
4. Απαγόρευση συμμετοχής του αθλητή στον επόμενο ή έως και τρεις επόμενους αγώνες.
5. Συνδυασμός προηγούμενων ποινών.
6. Χρηματικό πρόστιμο μέχρι 100 €.
7. Ποινές μεγαλύτερες που έχουν να κάνουν με τον αποκλεισμό του αθλητή ή του
συνοδού του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή αυστηρότερες ποινές από αυτές που
προβλέπονται μπορούν να προταθούν από την Ελλανόδικο Επιτροπή αλλά το μέγεθος
και ο τρόπος επιβολής της ποινής θα αποφασισθεί από την Ε.Ο.Χ.

16. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 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.
 Κάθε τιμωρία που επιβάλλεται θα πρέπει αμέσως να γράφεται στην έκθεση του
Τεχνικού Εκπροσώπου και να δημοσιοποιείται στην επόμενη σύσκεψη αρχηγών,
στον επόμενο αγώνα.
 Όλοι οι παραπάνω κανονισμοί ισχύουν σε όλες τις κατηγορίες και σε όλα τα
επίπεδα των αγώνων.
 Για το άρθρο 16 ισχύουν οι αυστηρότερες ποινές που προβλέπονται ακόμα και
συνδυασμός αυτών.
 Για το συγκεκριμένο άρθρο (16) πρέπει οι τεχνικοί εκπρόσωποι να έχουν μαζί τους
παχύμετρο.
 Για τα παραπάνω παραπτώματα μπορούν να τιμωρηθούν προπονητές, συνοδοί και
σύλλογοι.
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ΑΡΘΡΟ Νο 3:
Τρόπος συμμετοχής αθλητών/-τριών στους Προκριματικούς Αγώνες του
Πρωταθλήματος Αλπικών Αγωνισμάτων, κατηγορίες Π2-Κ2 & Π1-Κ1.
1.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Π1 – Κ1 και 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 τριάντα (30) πρώτοι των συμμετεχόντων της
κατηγορίας που παρευρίσκονται, σύμφωνα με την ισχύουσα βαθμολογία.
Για την συμμετοχή αθλητή-τριας στην 1η κατηγορία προϋπόθεση είναι η
βαθμολογία του/της να είναι έως 100 βαθμούς. Σε αντίθετη περίπτωση ο
αθλητής/τρια πηγαίνει στην αντίστοιχη επόμενη κατηγορία.
 2η Κατηγορία: Βάσει των βαθμών τους όλοι οι υπόλοιποι/πες από 100 έως και
350 βαθμούς

 3η Κατηγορία: Με κλήρωση, όλοι οι υπόλοιποι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής
στον αγώνα.

2η διαδρομή :
Σύμφωνα με την κατάταξη της πρώτης διαδρομής, εκκινούν αντίστροφα ισάριθμοι
αθλητές με αυτούς που εκκίνησαν στην 1η κατηγορία στην πρώτη διαδρομή και σε
συνέχεια οι υπόλοιποι σύμφωνα με την κατάταξή τους στην πρώτη διαδρομή.

2.

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

γεννηθέντων το 2001-

 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. Από την
περίοδο 2012-2013 οι σύλλογοι θα εκδώσουν Δελτίο Αθλητή Προαγωνιστικής
Ηλικίας στα πρότυπα των υπολοίπων κατηγοριών και θα ακολουθείται η ίδια
διαδικασία όπως και στους άλλους αγώνες. Τα δελτία θα τυπωθούν και θα
αποσταλούν στους συλλόγους έγκαιρα από την ΕΟΧ.

 Σειρά εκκίνησης: Δημιουργούνται τρία (3) Γκρουπ δυναμικότητας (μικτά
Αγόρια-Κορίτσια) και ο αριθμός συμμετοχής στα Γκρουπ καθορίζεται σύμφωνα
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με τον συνολικό αριθμό αθλητών και αθλητριών που έχουν δηλώσει οι Σύλλογοι
όπως παρακάτω:





















01 Αθλητές: 1ο Γκρούπ : 1, 2ο Γκρούπ : - ,
02 Αθλητές: 1ο Γκρούπ : 1, 2ο Γκρούπ : 1,
03 Αθλητές: 1ο Γκρούπ : 1, 2ο Γκρούπ : 1,
04 Αθλητές: 1ο Γκρούπ : 2, 2ο Γκρούπ : 1,
05 Αθλητές: 1ο Γκρούπ : 2, 2ο Γκρούπ : 2,
06 Αθλητές: 1ο Γκρούπ : 2, 2ο Γκρούπ : 2,
07 Αθλητές: 1ο Γκρούπ : 3, 2ο Γκρούπ : 2,
08 Αθλητές: 1ο Γκρούπ : 3, 2ο Γκρούπ : 3,
09 Αθλητές: 1ο Γκρούπ : 3, 2ο Γκρούπ : 3,
10 Αθλητές: 1ο Γκρούπ : 4, 2ο Γκρούπ : 3,
11 Αθλητές: 1ο Γκρούπ : 4, 2ο Γκρούπ : 4,
12 Αθλητές: 1ο Γκρούπ : 4, 2ο Γκρούπ : 4,
13 Αθλητές: 1ο Γκρούπ : 5, 2ο Γκρούπ : 4,
14 Αθλητές: 1ο Γκρούπ : 5, 2ο Γκρούπ : 5,
15 Αθλητές: 1ο Γκρούπ : 5, 2ο Γκρούπ : 5,
16 Αθλητές: 1ο Γκρούπ : 6, 2ο Γκρούπ : 5,
17 Αθλητές: 1ο Γκρούπ : 6, 2ο Γκρούπ : 6,
18 Αθλητές: 1ο Γκρούπ : 6, 2ο Γκρούπ : 6,
Και στα τρία Γκρουπ γίνεται κλήρωση.

3ο
3ο
3ο
3ο
3ο
3ο
3ο
3ο
3ο
3ο
3ο
3ο
3ο
3ο
3ο
3ο
3ο
3ο

Γκρούπ: Γκρούπ: Γκρούπ: 1
Γκρούπ: 1
Γκρούπ: 1
Γκρούπ: 2
Γκρούπ: 2
Γκρούπ: 2
Γκρούπ: 3
Γκρούπ: 3
Γκρούπ: 3
Γκρούπ: 4
Γκρούπ: 4
Γκρούπ: 4
Γκρούπ: 5
Γκρούπ: 5
Γκρούπ: 5
Γκρούπ: 6

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 Διεθνή Κανονισμό της FIS (ICR 2008)
608.12 Αγώνας Συνδυασμού (Kombi)
Ο Παιδικός Αγώνας Συνδυασμένης χάραξης είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο
αγώνισμα , το οποίο αποτελείται από τη μίξη συγκεκριμένων στροφών και πόρτων.
Το αγώνισμα υποστηρίζει τις ανάγκες ανάπτυξης αυτής της ηλικίας,
χρησιμοποιώντας τη μίξη των κομματιών διαφορετικών συνδυασμών στροφών σε
ένα ρέοντα, αρμονικό, ρυθμικό και συνεχώς εναλλασσόμενο μοτίβο.
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608.12.1 Χάραξη
608.12.1.2

Ο Χαράκτης και η Ε.Ε πρέπει να φροντίσουν η χάραξη να είναι
ενδιαφέρουσα και ασφαλής.

608.12.1.3 Η Ταχύτητα του αθλητή πρέπει να είναι ελεγχόμενη στα περάσματα από το ένα
κομμάτι στο άλλο.
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 αγώνα SL / GS συνιστάται η χρησιμοποίηση Πέδιλων Σλάλομ.

608.12.3.1 Πίστα και Υψομετρική διαφορά
Χρησιμοποιείται παιδική πίστα ΓΤΚ με Υψομετρική Διαφορά έως 150 μ.
608.12.3.2 Αλλαγές Κατεύθυνσης
Μία αλλαγή κατεύθυνσης αποτελείται από δύο κοντάρια (πόρτες). Το εξωτερικό
κοντάρι πρέπει να είναι ίδιο με το κοντάρι στροφής (κοντή Πόρτα με κοντή
Πόρτα, SL Πόρτα με SL Πόρτα, GS με σημαία με GS με σημαία).
 Πόρτες οι οποίες διαδέχονται η μία την άλλη είναι εναλλάξ κόκκινες και μπλε.
 SL Πόρτες έχουν πλάτος το λιγότερο 4 μ. και το περισσότερο 6 μ.
 GS Πόρτες έχουν πλάτος το λιγότερο 4 μ. και το περισσότερο 8 μ.
 SL: η απόσταση από πόρτα στροφής σε πόρτα στροφής οφείλει να μην είναι
λιγότερο από 0,75 μ.(κάθετες) και όχι μεγαλύτερη από 12 μ.
 GS: δεν υπάρχει περιορισμός στην ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο πόρτων
στροφής. Η μέγιστη όμως απόσταση μεταξύ δύο πορτών στροφής είναι 20 μ.
608.12.3.3 Χαρακτηριστικά Πίστας και Προτάσεις
 Προτείνεται, η Χάραξη να αποτελείται τουλάχιστον από 5 διαφορετικά
κομμάτια με μέγιστο σύνολο 25 στροφών.
 Η Χάραξη οφείλει να αξιολογεί την ικανότητα αντίδρασης και την
προσαρμοστικότητα του αθλητή, σε εναλλασσόμενους ρυθμούς και ακτίνες
και να παρέχει την δυνατότητα καθαρών περασμάτων από το ένα κομμάτι
στο άλλο.
 Η διαμόρφωση της πίστας μπορεί να γίνει και με τεχνητά μέσα, χωρίς αυτό να
είναι απαραίτητο και πρέπει να ανταποκρίνεται στις δεξιότητες αυτής της
ηλικίας . Πρέπει να γίνει δημιουργική 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 με τη χάραξη να διασταυρωθεί όσο
περισσότερες φορές γίνεται.
 Συνιστάται στους κάθετους συνδυασμούς η χρησιμοποίηση μιας μόνο
πόρτας. Σε περίπτωση τοποθέτησης διπλών κονταριών η ελάχιστη απόσταση
είναι 0,75 μ.
 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 τη χάραξη, οφείλουν να είναι στην
διάθεση του Χαράκτη κατά την διάρκεια του στησίματος.
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608.12.5 Αναγνώριση
Προτείνεται μία Αναγνώριση σε συγκεκριμένο χρόνο. Η πρόταση αυτή έχει σκοπό
να αξιολογήσει την προσαρμοστικότητα του αθλητή κάτω από περιορισμένο
τρόπο αναγνώρισης.

608.12.9 Κριτές
Πρέπει να υπάρχει 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

ΑΡΘΡΟ Νο 4
Βαθμολογία Ε.Ο.Χ. στις κατηγορίες Π1 - Κ1 & Π2 - Κ2.
Κάθε αγώνισμα παράγει μια βαθμολογία ανάλογα με το χρόνο του κάθε αθλητή σε σχέσει
με τον χρόνο του πρώτου και το αγωνισμά βάσει το τύπο
Κάθε αθλητής
που τερματίζει και δεν ακυρώνεται πιστώνεται τους βαθμούς του στον αγώνα.
Η Σταθερή F και οι μέγιστοι βαθμοί στον υπολογισμό της ποινής για το χειμώνα 2012 –
2013 έχουν τις εξής τιμές:

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

F

Τεχνική Κατάβαση ( Σλάλομ ) ( SL)
Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση ( GS )
Σούπερ Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση ( SG)
Σούπερ Σύνθετο ( SC )

620
890
1050
1070

Μέγιστοι βαθμοί
/
/
/
/

145
200
250
250

Σε περίπτωση που μεγάλη συμμέτοχη ή οι καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν η
Ελλανοδίκη Επιτροπή δύναται να περιορίσει τη συμμετοχή στη δεύτερη διαδρομή
άρθρο ΚΑΧ 805.2 και ο υπολογισμός των βαθμών αγώνα θα γίνει ως εξής για να
έχουν όλοι οι τερματίζοντες βαθμολογία:
1. Αθλητές που δεν τερματίζουν την πρώτη ή τη δεύτερη διαδρομή δεν δικαιούνται
βαθμολογία.
2. Οι βαθμολογία των αθλητών που τερματίζουν την δεύτερη διαδρομή υπολογίζεται
βάσει κανονισμού.
3. Για τους αθλητές που τερμάτισαν την πρώτη διαδρομή αλλά δεν προκρίνονται στη
δεύτερη, υπολογίζεται σε πρώτη φάση η βαθμολογία της πρώτης διαδρομής.
Από την βαθμολογία αυτή, δημιουργείται βαθμολογία των αποκλεισθέντων
αθλητών/τριών η οποία προκύπτει από την αφαίρεση της βαθμολογίας του
τελευταίου αθλητή/τριας που προκρίθηκε από τους βαθμούς των υπολοίπων που
αποκλείσθηκαν. Μετά το τέλος του αγώνα και την τελική βαθμολογία των
προκριθέντων αθλητών/τριών, προστίθενται και οι μη προκριθέντες αθλητές/τριες
στην οριστική-τελική βαθμολογία η οποία προκύπτει όταν προστεθούν στους
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βαθμούς του τελευταίου αθλητή/τριας της τελικής βαθμολογίας προκριθέντων
αθλητών/τριών οι βαθμοί της βαθμολογίας των αποκλεισθέντων αθλητών/τριών.
4. Αν υποθέσουμε π.χ. ότι ο τελευταίος που προκρίθηκε για την δεύτερη διαδρομή
είχε 160 βαθμούς στην πρώτη διαδρομή και ο πρώτος αποκλεισμένος είχε 170
βαθμούς και ο επόμενος 180, τότε ο πρώτος αποκλεισμένος έχει 10, ο δεύτερος 20
κ.ο.κ.
Αν υποθέσουμε ότι ο τελευταίος αθλητής/τρια της τελικής βαθμολογίας έχει 177
βαθμούς. Τότε ο πρώτος αποκλεισμένος έχει 177+10=187 και ο δεύτερος
177+20=197 κ.ο.κ.
5. Για να ισχύει ο κανόνας αυτός, πρέπει να αναγγελθεί η χρήση του στην συνεδρίαση
Αρχηγών πριν τη διαδικασία κλήρωσης του συγκεκριμένου αγώνα.

Για την χιονοδρομική περίοδο 2012-2013 συνεχίζει η αναστολή της λειτουργίας των
2 περιφερειών και ενοποιούνται όλα τα σωματεία σε μία.
Αν κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου ο αριθμός των συμμετοχών των αθλητών
επιβάλλει την επαναλειτουργία των περιφερειών, το θέμα θα αντιμετωπιστεί από την ΕΟΧ
με νέες εγκυκλίους.
Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος θα χρεώνονται με Ποινή Αγώνα μηδέν(0) βαθμούς.
Η ενιαία βαθμολογία Ε.Ο.Χ. που αφορά την αξιολόγηση των αθλητών-τριών για κάθε
αγώνισμα δημιουργείται από τον μέσο όρο των δύο καλύτερων αποτελεσμάτων. Σε
περίπτωση μοναδικού αποτελέσματος αυτό θα αυξάνεται κατά 22% με ελάχιστο τους
τέσσερις (4) βαθμούς.
Παράγονται 3 διαδοχικές βαθμολογίες κατά την διάκεια του χειμώνα:
1. Πρώτη βαθμολογία μετά από τους δυο πρώτους προκριματικούς αγώνες.
2. Δεύτερη βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών αγώνων.
3. Τρίτη και συνολική ενιαία βαθμολογία Ε.Ο.Χ. που αφορά την αξιολόγηση των
αθλητών-τριών για την επόμενη περίοδο μετά το ΠΑΧ.
‘Όλες οι βαθμολογίες δημιουργούνται από τον μέσο όρο των δυο καλυτέρων
αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση μοναδικού αποτελέσματος αυτό θα αυξάνεται κατά 22% με
ελάχιστο τους τέσσερις (4) βαθμούς.
Αν γίνουν μόνον ένας ή δύο προκριματικοί αγώνες τότε η δεύτερη βαθμολογία δεν θα βγει.
Ο/Η πρώτος/η αθλητής-τρια μηδενίζει την βαθμολογία του.
Αντίστοιχα ο/η δεύτερος–η αθλητής-τρια λαμβάνει βαθμολογία 0 + τη διαφορά
βαθμολογίας από τον πρώτο-η αθλητή-τρια κ.λ.π
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Από την περίοδο 2012-2013 θα παράγεται και μια δεύτερη μορφή βαθμολογίας η οποία
ονομάζεται βοηθητική βαθμολογία. Η χρήση της προβλέπεται στα κριτήρια πρόκρισης στο
άρθρο 6 της παρούσας εγκυκλίου και αφορά την επιλογή των παίδων αθλητών που θα
συμμετάσχουν σε Εθνικές Αποστολές όταν υπάρχουν ισοβαθμίες στην κανονική
βαθμολογία.
Ο τρόπος σύνταξης της βοηθητικής βαθμολογίας είναι ο εξής:
Κάθε αθλητής/τρια ανάλογα με την θέση κατάταξής του/της ανά αγώνισμα, στους
προκριματικούς αγώνες και στους ΠΑΧ, παίρνει βαθμούς σύμφωνα με τον πίνακα που
ακολουθεί. Οι βαθμοί αυτοί προστίθενται, κατατάσσονται σε φθίνουσα πρόοδο και
αποτελούν τη βοηθητική βαθμολογία στο αγώνισμα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
1Ος – 100

11ος – 24

21ος - 10

2ος - 80

12ος - 22

22ος - 9

3ος - 60

13ος - 20

23ος - 8

4ος - 50

14ος - 18

24ος - 7

5ος - 45

15ος - 16

25ος - 6

6ος - 40

16ος - 15

26ος - 5

7ος - 36

17ος - 14

27ος - 4

8ος - 32

18ος - 13

28ος - 3

9ος - 29

19ος - 12

29ος - 2

10ος – 26

20ος - 11

30ος - 1

ΑΡΘΡΟ Νο 5:
Τρόπος συμμετοχής αθλητών /τριων στους Πανελλήνιους Αγώνες Αλπικών
Αγωνισμάτων.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να χρησιμοποιούν τον εν ισχύ προβλεπόμενο
αγωνιστικό εξοπλισμό της FIS περιόδου 2012-2013.
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.

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.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ 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
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ελάχιστο δικαίωμα συμμετοχής με έναν αθλητή και μια αθλήτρια σε κάθε κατηγορία και
αγώνισμα, εφόσον δεν έχει προκριθεί αθλητής/τριά τους σε αυτήν την κατηγορία.

ΚΛΗΡΩΣΗ - ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:
Σύμφωνα με την τελευταία λίστα και τους κανονισμούς της FIS, πριν από τον
Πανελλήνιο Αγώνα
2.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Προκρίνονται Π2-Κ2:

 Οι αθλητές-τριες σύμφωνα με τις βαθμολογίες των Προκριματικών Αγώνων και με
μέγιστο αριθμό συμμετοχής 140 αθλητές-τριες.

Προκρίνονται Π1-Κ1:
 Οι αθλητές-τριες σύμφωνα με την βαθμολογία των Προκριματικών και με μέγιστο
αριθμό συμμετοχής 140 αθλητές-τριες.
Όλοι οι αθλητές για να συμμετάσχουν στους ΠΑΧ πρέπει να έχουν λάβει μέρος σε ένα
προκριματικό αγώνα.

Σειρά εκκίνησης (Ισχύει για GS – SL):
α) 1η Διαδρομή:


1η Κατηγορία: με κλήρωση μέχρι 30 αθλητές /τριες που έχουν έως 100 βαθμούς,



2η Κατηγορία: οι υπόλοιποι /-ες βάσει της Βαθμολογίας, έως 350 β. οι Π1-Κ1, έως
300 β. οι Π2-Κ2.



3η Κατηγορία: οι υπόλοιποι με βαθμούς και οι μη έχοντες Βαθμολογία με κλήρωση.
β) 2η Διαδρομή:
Σύμφωνα με την κατάταξη της πρώτης διαδρομής, εκκινούν αντίστροφα ισάριθμοι
αθλητές με αυτούς που εκκίνησαν στην 1η κατηγορία στην πρώτη διαδρομή και σε
συνέχεια οι υπόλοιποι σύμφωνα με την κατάταξή τους στην πρώτη διαδρομή.

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

ΑΡΘΡΟ Νο 6 :
Τρόπος συμμετοχής αθλητών /-τριών Αλπικών σε Διεθνείς Αγώνες
Αγωνισμάτων κατηγοριών Π2 – Κ2, Π1 – Κ1.
Με βάση τους ακόλουθους κανονισμούς της FIS:
608.4.1 Αθλητής-τρια της κατηγορίας Π1/Κ1 δεν πρέπει να συμμετέχει σε
περισσότερους από 2 διεθνείς αγώνες εκτός της χώρας καταγωγής του.
608.4.2 Αθλητής-τρια του πρώτου έτους κατηγορίας Π2/Κ2, δεν πρέπει να
συμμετέχει σε περισσότερους από 3 διεθνείς αγώνες εκτός χώρας καταγωγής του.
608.4.3 Αθλητής-τρια του δεύτερου έτους κατηγορίας Π2/Κ2, δεν πρέπει να
συμμετέχει σε περισσότερους από 4 διεθνείς αγώνες εκτός χώρας καταγωγής του.
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΙΔΩΝ–ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
 Mokra Gora (SRB) 22-23/2/2013
 Bansko (BUL) 26-27/2/2013
 Bursa/Uludag (TUR) 1-2/3/2013
Για την συμμετοχή της ΕΟΧ στους παραπάνω αγώνες, θα συνταχθεί εγκύκλιος όταν
ενημερωθεί η ΕΟΧ από τους οργανωτές για το τρόπο συμμετοχής.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΙΔΩΝ–ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ «Pinocchio» Abetone (ITA) 22-23/3/2013.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
1. Τρεις (3) Παίδες 2 και τρεις (3) Κορασίδες 2.
2. Δύο (2) Παίδες 1 και δύο (2) Κορασίδες 1.
Η πρόκριση επιτυγχάνεται χωριστά για κάθε αγώνισμα (SL - GS) βάσει της πιο πρόσφατης
βαθμολογίας ή από τον Μέσο Όρο των δύο (2) καλύτερων αποτελεσμάτων [το μοναδικό
αποτέλεσμα επιβαρύνεται με ποινή 22% -ελάχιστη ποινή οι τέσσερις (4) βαθμοί], που θα
προκύψουν από τους Αγώνες, του Προκριματικού Πρωταθλήματος, με την προϋπόθεση ότι
θα έχει διεξαχθεί τουλάχιστον ένας Αγώνας.
Σε περίπτωση που δεν θα έχει διεξαχθεί κανένας αγώνας μέχρι την τελική προθεσμία για τη
δήλωση συμμετοχής, τότε η επιλογή θα γίνει με την τελική βαθμολογία του προηγούμενου
έτους.

Κριτήρια Πρόκρισης για Παίδες-Κορασίδες.


Προκρίνονται ο/η πρώτος-η αθλητής-τρια στη βαθμολογία κάθε
αγωνίσματος. Στην κατηγορία Π2-Κ2 όπου υπάρχει δικαίωμα συμμετοχής 3
αθλητών και αθλητριών, 3ος & 3η επιλέγεται όποιος-α έχει την αμέσως
καλύτερη βαθμολογία σε ένα από τα δύο αγωνίσματα.



Εάν ο πρώτος είναι ίδιος και στις δυο βαθμολογίες, τότε προκρίνονται κατά
σειρά βαθμών δεύτερος και τρίτος αθλητής, οι δύο που έχουν την αμέσως
καλύτερη βαθμολογία σε ένα από τα δύο αγωνίσματα.



Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα χρησιμοποιηθεί η βοηθητική βαθμολογία
κατάταξης των αθλητών/τριων για την περίοδο 2012-13 και αν υπάρχει και
πάλι ισοβαθμία τότε η επιλογή θα γίνεται με κλήρωση μεταξύ των
ισοβαθμούντων αθλητών/τριών.

Αν κάποιος σύλλογος επιθυμεί να λάβουν μέρος οι αθλητές /τριες του, σε Διεθνείς
Αγώνες στο εξωτερικό, είναι απαραίτητο να προηγηθεί έγκριση από την Ε.Ο.Χ.,
ώστε η δήλωση συμμετοχής να γίνει από την ΕΟΧ με βάση τον κανονισμό 215.3
(ICR, 2008).
Το δικαίωμα συμμετοχής προκύπτει σύμφωνα με άρθρο 4 της εγκυκλίου.
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ΑΡΘΡΟ Νο 7:
Τρόπος συμμετοχής αθλητών /-τριών Αλπικών Αγωνισμάτων στους
Προκριματικούς Αγώνες κατηγόριας Α.Γ.Ε.Ν. (Διεθνείς Αγώνες εντός
Ελλάδος) εκτός των Π.Α.Χ - Α.Γ.Ε.Ν.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να χρησιμοποιούν τον εν ισχύ προβλεπόμενο αγωνιστικό
εξοπλισμό της FIS περιόδου 2011 – 2012.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α) Άνδρες – Γυναίκες ( 93 και μεγαλύτεροι/ες) που έχουν ενεργό κωδικό FIS ανάλογα μέχρι
300 βαθμούς FIS, έως τη συμπλήρωση του αριθμού των 140 συμμετοχών, αφού
αφαιρεθούν οι συμμετοχές ξένων αθλητών και των εφήβων – νεανίδων που επιλέγονται
κατά προτεραιότητα.
β) Έφηβοι - Νεανίδες ( 94, 95, 96 ) που έχουν ενεργό κωδικό FIS και έως 350 βαθμούς σε
ένα από τα δύο αγωνίσματα (SL,GS) κατά προτεραιότητα έως τη συμπλήρωση του
αριθμού των 140 συμμετοχών, αφού αφαιρεθούν οι συμμετοχές ξένων αθλητών.
γ) Έφηβοι – Νεανίδες (96) που έχουν ενεργό κωδικό FIS, ελεύθερη συμμετοχή κατά
απόλυτη προτεραιότητα, αφού αφαιρεθούν οι συμμετοχές ξένων αθλητών.
δ)

Όλα τα σωματεία έχουν δικαίωμα βασικής συμμετοχής με έναν αθλητή και μία
αθλήτρια σε κάθε κατηγορία. Το δικαίωμα αυτό δεν αφορά επιπλέον αθλητές, αν το
σωματείο εκπροσωπείται ήδη στην κατηγορία αυτή.

ε) Σε περίπτωση που μετά από τα παραπάνω δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των 140
συμμετοχών, τότε δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές με ενεργό κωδικό FIS,
ανάλογα με την καλύτερη βαθμολογία τους σε ένα από τα δύο αγωνίσματα (SL,GS).

ΚΛΗΡΩΣΗ - ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: Σύμφωνα με την τελευταία λίστα της FIS πριν από
τον Αγώνα.

ΑΡΘΡΟ Νο 8 :
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - Α.Γ.Ε.Ν.

Σας γνωρίζουμε ότι οι προκριματικοί αγώνες κατηγορίας ΑΓΕΝ και οι ΠΑΧ ΑΓΕΝ, των
Αλπικών Αγωνισμάτων (Διεθνείς αγώνες εντός Ελλάδος), θα αποτελούν ταυτόχρονα και
αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος.
Οι θέσεις στα Τελικά Αποτελέσματα κάθε αγώνα 1η – 15η θα βαθμολογούνται με
25, 20, 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7,6, 5, 4, 3, 2 και 1 βαθμούς αντίστοιχα και Κυπελλούχος Ελλάδος
θα ανακηρύσσεται ο αθλητής και η αθλήτρια που θα έχει συμπληρώσει το μεγαλύτερο
άθροισμα βαθμών μετά την ολοκλήρωση των αγώνων.
Στο Κύπελλο Ελλάδος θα ισχύσουν δύο κατηγορίες, μια Ανδρών και μια Γυναικών.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, νικητής θα ανακηρύσσεται ο/η νεώτερος/η σε ηλικία
αθλητής/τρια.
Ο/η Κυπελλούχος Ελλάδος θα επιβραβεύεται από την ΕΟΧ, ανάλογα με τις
δυνατότητές της(ΕΟΧ) και το είδος της επιβράβευσης θα κοινοποιείται πριν από την έναρξη
των αγώνων.
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ΑΡΘΡΟ Νο 9:
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ
1. Παραμένει σε ισχύ η προϋπάρχουσα εγκύκλιος που προβλέπει ότι η δήλωση του
σωματείου στην ΕΟΧ πρέπει να γίνει μέχρι το αργότερο 10 ημέρες (5 ημέρες για τους
αθλητές της Εθνικής Ομάδος) πριν από την λήξη της προθεσμίας δήλωσης από την ΕΟΧ
προς τους οργανωτές. Προστίθεται στο σημείο αυτό ότι η δήλωση δεν πρέπει να στέλνεται
στην ΕΟΧ νωρίτερα από 15 ημέρες πριν τον αγώνα, προκειμένου να αποφευχθεί η
περίπτωση απώλειας ή να παραπέσει. Πολλαπλές δηλώσεις προγραμματισμού από την
αρχή της περιόδου ή και αργότερα, με ένα έγγραφο, δεν θα γίνονται δεκτές διότι δεν είναι
εφικτό να παρακολουθούνται από την Γραμματεία της ΕΟΧ και πιθανόν να γίνουν λάθη.
2. Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής/τρια επιλέξει να μην συμμετάσχει σε κάποιο αγώνα
που έχει δηλωθεί, πρέπει έγκαιρα το σωματείο του και το αργότερο 48 ώρες πριν τον
αγώνα, να ενημερώσει εγγράφως την ΕΟΧ για το θέμα προκειμένου να γίνει αμέσως
αντικατάστασή του/της, από τον επόμενο/η που έχει δηλώσει για τον συγκεκριμένο
αγώνα.
3. Σε περίπτωση που το κώλυμα του αθλητή/τριας προκύψει το τελευταίο 48ωρο πριν τον
αγώνα ή ακολουθεί Σαββατοκύριακο τότε θα πρέπει να ενημερώνεται τηλεφωνικά ο
Αντιπρόεδρος των Αλπικών στο τηλ. 6937210678 προκειμένου να αντιμετωπίσει το θέμα.
4. Όλες οι επαφές-ενημερώσεις πρέπει να γίνονται πάντα με επίσημα έγγραφα του
σωματείου και σε περίπτωση έκτακτης αλλαγής τηλεφωνικά, αποκλειστικά από τον
Πρόεδρο του σωματείου.
5. Στην περίπτωση που δεν ακολουθηθούν οι παραπάνω διαδικασίες τότε ο αθλητής/τρια
θα παραπέμπεται στην πειθαρχική επιτροπή με το ερώτημα του αποκλεισμού του από
διεθνείς αγώνες για εύλογο χρονικό διάστημα.
6. Εφ’ όσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις και οι δηλώσεις συμμετοχής για έναν
συγκεκριμένο αγώνα είναι περισσότερες από το δικαίωμα συμμετοχής της χώρας μας, τότε
προτεραιότητα δήλωσης έχουν οι αθλητές με την καλύτερη rank list position σε ένα από τα
δύο τεχνικά αγωνίσματα (SL – GS). Στα γρήγορα αγωνίσματα (SG – SC – DH) προτεραιότητα
έχουν οι αθλητές με την καλύτερη rank list position σε ένα από αυτά.
7. Την συμμετοχή των αθλητών της Εθνικής Ομάδας την διαχειρίζεται ο Ομοσπονδιακός
Προπονητής της ΕΟΧ. Οι αθλητές της Εθνικής Ομάδας έχουν απόλυτη προτεραιότητα,
εφ’ όσον έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες.

ΑΡΘΡΟ Νο 10
ΠΑΓΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ
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ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ (ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ) ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1-6-2012


Αν η χώρα έχει δικαίωμα συμμετοχής με έναν αθλητή ή μια αθλήτρια σε μια
διοργάνωση, τότε θα επιλέγεται ο αθλητής/τρια που θα έχει την μικρότερη rank list
position σε ένα από τα δύο αγωνίσματα SL-GS, με βάση την τελευταία λίστα της FIS
πριν την τελική δήλωση "by name". Στις περιπτώσεις των αγώνων όπου εμπλέκεται η
ΕΟΕ η τελική ημερομηνία δήλωσης ορίζεται από την ΕΟΕ.



Αν η χώρα έχει δικαίωμα συμ/χής με έναν αθλητή και μια αθλήτρια σε μια
διοργάνωση, τότε θα επιλέγονται ο αθλητής και η αθλήτρια που θα έχουν την
μικρότερη rank list position σε ένα από τα δύο αγωνίσματα. Στις περιπτώσεις των
αγώνων όπου εμπλέκεται η ΕΟΕ η τελική ημερομηνία δήλωσης ορίζεται από την ΕΟΕ.



Αν η χώρα έχει δικαίωμα συμ/χής με δύο αθλητές και δύο αθλήτριες σε μια
διοργάνωση, τότε θα επιλέγονται ο καλύτερος αθλητής και η καλύτερη αθλήτρια που
θα έχουν την μικρότερη rank list position στο SL και ο καλύτερος αθλητής και η
καλύτερη αθλήτρια που θα έχουν την μικρότερη rank list position στο GS με βάση την
τελευταία λίστα της FIS πριν την τελική δήλωση "by name". Στις περιπτώσεις των
αγώνων όπου εμπλέκεται η ΕΟΕ η τελική ημερομηνία δήλωσης ορίζεται από την ΕΟΕ.



Στην περίπτωση που ο καλύτερος αθλητής ή αθλήτρια είναι ο ίδιος/α και στα δύο
αγωνίσματα SL-GS, τότε ως δεύτερος επιλέγεται ο αθλητής/τρια που θα έχει την
δεύτερη μικρότερη rank list position στο αγώνισμα όπου ο πρώτος/η έχει την
μεγαλύτερη rank list position (μεταξύ των δύο κατατάξεών του), με βάση την
τελευταία λίστα της FIS πριν την τελική δήλωση "by name". Στις περιπτώσεις των
αγώνων όπου εμπλέκεται η ΕΟΕ η τελική ημερομηνία δήλωσης ορίζεται από την ΕΟΕ.

Το παραπάνω μοντέλο επιλογής συνεχίζεται και σε δικαίωμα επιπλέον αθλητών.

ΑΡΘΡΟ 11
Για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπεται σαφώς στην ανωτέρω
εγκύκλιο ισχύουν οι εγκύκλιοι 2011-2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσθένης ΓΥΡΟΥΣΗΣ

Σπυριδούλα ΣΤΑΜΟΥ
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