Κριτήρια επιλογής Αλπικών Αθλημάτων
H ΕΑΑ (14/11/2012) λαμβάνοντας υπ’ όψη την ειδική οδηγία της FIS – ΔΟΕ σχετικά
με το βασικό δικαίωμα συμμετοχής Ελλήνων αθλητών (basic quota: 1 άνδρας & 1
γυναίκα) στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες του 2014, καθώς επίσης και το
γεγονός ότι για την πρόκριση στους Ο.Α. θα δημιουργηθεί ειδική λίστα κατάταξης –
αξιολόγησης των αθλητών που θα προκύψει από τον μέσο όρο των πέντε (5)
καλύτερων αποτελεσμάτων των αθλητών κατά την περίοδο 1/7/2012 – 20/1/2014
αποφασίζει:
1. Η τελική επιλογή των αθλητών που θα συμμετάσχουν στους Ο.Α. να γίνει στις
20/1/2014 με την έκδοση της ειδικής λίστας πρόκρισης.
2. Αν έως τότε απαιτηθούν τα ονόματα των αθλητών/τριων από την Ε.Ο.Ε. να
δοθούν όλα τα ονόματα των εν δυνάμει υποψηφίων.
3. Θα επιλεγούν ο αθλητής και η αθλήτρια με την καλύτερη βαθμολογία σε ένα
από τα δύο τεχνικά αγωνίσματα SL – GS στην ειδική λίστα που θα εκδοθεί στις
20/1/2014. Ταυτόχρονα και με τα ίδια κριτήρια (δηλ. την αμέσως επόμενη
καλύτερη βαθμολογία σε ένα από τα δύο τεχνικά αγωνίσματα SL-GS) θα
επιλεγούν και οι αναπληρωτές τους.
4. Εάν υπάρξουν αθλητές/τριες που θα προκριθούν (500-άδα) σε όλα τα
αγωνίσματα τεχνικά και γρήγορα (SL-GS-SG-SC-DH) και μέχρι του ορίου του
ολικού δικαιώματος συμμετοχής της χώρας, για την επιλογή των υπολοίπων θα
ισχύσει ο ίδιος κανόνας, δηλαδή ο αμέσως επόμενος αθλητής/τρια με την
καλύτερη βαθμολογία στην ειδική λίστα σε ένα από τα δύο τεχνικά αγωνίσματα
SL-GS.
5. Σε περίπτωση κωλύματος του αναπληρωτή αθλητή/τριας, αυτός/ή θα
αντικατασταθεί από τον αμέσως επόμενο της ειδικής λίστας ακολουθώντας τον
παραπάνω κανόνα.

Κριτήρια επιλογής Δρ. Αντοχής
Ι. Αριθμός αθλητών
 1 αθλητής και 1 αθλήτρια με το Α ή Β κριτήριο
 Στην περίπτωση που υπάρχει μόνο ένας αθλητής ή αθλήτρια με το Α
κριτήριο μπορεί να συμμετάσχει 2ος αθλητής ή αθλήτρια του άλλου φύλου
που έχει το Β κριτήριο.
ΙΙ. Κριτήρια επιλογής
A- Κριτήριο



100 FIS Distance βαθμούς ή
120 FIS Sprint βαθμούς

Β- Κριτήριο


300 FIS Distance ή Sprint Βαθμούς

ΙΙΙ. Ολυμπιακή Λίστα
Οι βαθμοί αυτοί αποτελούν τον μέσο όρο των πέντε (5) καλύτερων
αποτελεσμάτων από μια λίστα που θα δημοσιευτεί 20 Ιανουαρίου 2014 και θα
καλύπτει το χρονικό διάστημα: Ιούλιος 2012 ως 19 Ιανουαρίου 2014.
ΙV. Επιλογή Ελλήνων αθλητών
 Ο αθλητής ή αθλήτρια που θα πιάσει το Α κριτήριο είτε στo Sprint είτε στην
Distance Ολυμπιακή Λίστα κερδίζει τη θέση για τους ΟΑ
 Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι αθλητές ή αθλήτριες θα έχουν
πιάσει το Α κριτήριο στην Sprint ή/και στην Distance Ολυμπιακή Λίστα, ο
αθλητής ή αθλήτρια με τους καλύτερους βαθμούς κερδίζει τη θέση για τους
ΟΑ.
 Αν δεν υπάρχει αθλητής ή αθλήτρια με το Α κριτήριο, ο αθλητής ή αθλήτρια
με τους καλύτερους βαθμούς σε μία από τις δύο Ολυμπιακές λίστες (sprint
ή distance) κερδίζει τη θέση για τους ΟΑ.
V. Long list Αντοχής
Στην long list της Αντοχής θα δηλωθούν οι αθλητές που στην τελευταία λίστα της FIS
πριν την ημερομηνία κατάθεσης των ονομάτων θα έχουν μέχρι 300 FIS βαθμούς (Βκριτήριο επιλογής). Επιπρόσθετα, ο αριθμός των αθλητών ή/και των αθλητριών δεν
πρέπει να είναι μικρότερος των τριών (3). Στην περίπτωση αυτή, θα δηλωθούν οι
αμέσως επόμενοι ή /και επόμενες με βάση τη σειρά κατάταξης της FIS (λίστα
βαθμών Sprint ή Distance) ακόμη και αν δεν έχουν 300 βαθμούς FIS.

Κριτήρια επιλογής Διάθλου
Ι. Αριθμός αθλητών
1 αθλητής και 1 αθλήτρια
II. Κριτήρια επιλογής
Ατομικό κριτήριο
Δύο επιδόσεις με ποσοστό λιγότερο από 20% σε ένα από τους αγώνες: IBU Cup,
OECH, WCH και WC.
Κριτήριο Χώρας
Η Γενική κατάταξη της χώρας μας από το σύνολο της βαθμολογίας των Παγκοσμίων
Πρωταθλημάτων 2012 και 2013 (28η άντρες και 27η στις γυναίκες). Δύναται αν
υπάρχουν κενά στις συμμετοχές να συμπληρωθούν με αθλητές χωρών που
βρίσκονται στην υψηλότερη θέση της γενικής βαθμολογίας των παγκοσμίων
πρωταθλημάτων Α-Γ. Δηλ. άντρες 29η, 30η , 31η, κλπ – γυναίκες 28η, 29η, κλπ)
III. Περίοδος πρόκρισης
Νοέμβριος 2012 ως 19 Ιανουαρίου 2014
IV. Επιλογή Ελλήνων αθλητών
 Ο μέσος όρος των δύο καλύτερων επιδόσεων (ποσοστιαία διαφορά %,
σύστημα IBU) στους αγώνες IBU Cup την περίοδο από Νοέμβριο 2013 ως 19
Ιανουαρίου 2014.
V. long list Διάθλου
Στη long list του Διάθλου θα δηλωθούν όσοι αθλητές και αθλήτριες θα έχουν
τουλάχιστον ένα αποτέλεσμα κάτω από το 22% σε IBU Cup, WCH, JWCH και ECH τo
2013.

Κριτήρια επιλογής Άλματος
I.Αριθμός αθλητών
Μέχρι 5 αθλητές για κάθε χώρα και μέχρι 70 συνολικά για τους άντρες
III. Κριτήρια επιλογής
Όσοι αθλητές έχουν κερδίσει βαθμούς στα WC, Grand Prix ή COC
III. Η κατανομή θέσεων
Η κατανομή των θέσεων βασίζεται στην Ολυμπιακή Λίστα η οποία υπολογίζεται με βάση το
Παγκόσμιο Κύπελλο FIS και το Grand Prix, ακολουθούμενη από τη βαθμολογία COC, για τις
περιόδους 2012/13 και 2013/14
Η κατανομή θα γίνει από την κορυφή του προς τα κάτω μέχρι να καλύψει τον αριθμό των
60 αντρών.
IV. Περίοδος
Ιούλιος 2012 ως 19 Ιανουαρίου 2014.

V. Long list Άλματος
Θα δηλωθούν όσοι Έλληνες αθλητές θα έχουν βαθμούς σε αγώνες COC ή Grand Prix ή WC.

Κριτήρια επιλογής Άκροβατικού Σκι
Ι. Αριθμός αθλητών
Για κάθε χώρα μέχρι 4 αθλητές σε κάθε αγώνισμα και μέχρι 26 (14 άντρες ή 14 γυναίκες)
συνολικό αριθμό αθλητών για όλα τα αγωνίσματα. Συνολικά για κάθε αγώνισμα θα
προκριθούν:
Moguls 30 αθλητές
Aerials 25 αθλητές
Ski Cross 32 αθλητές
Ski Halfpipe 30 αθλητές
Ski Slopestyle 30 αθλητές
ΙΙ. Κριτήρια επιλογής
Όσοι αθλητές έχουν καταταγεί στους 30 πρώτους στο Παγκόσμιο Κύπελλο ή Πρωτάθλημα
και έχουν πετύχει 80 βαθμούς FIS σε έναν αγώνα.
ΙΙΙ. Η κατανομή θέσεων
Η κατανομή θα γίνει από την Ολυμπιακή Λίστα η οποία περιέχει τη βαθμολογία του
Παγκοσμίου Κυπέλλου από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι τις 19 Ιανουαρίου και το FIS Freestyle
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκι 2013.
Η κατανομή θα γίνει από την κορυφή της Ολυμπιακής προς τα κάτω μέχρι το συνολικό
ανώτατο όριο ανά άθλημα και ανά φύλο θα έχει επιτευχθεί.
ΙV. Περίοδος πρόκρισης
Ιούλιος 2012 ως 19 Ιανουαρίου 2014
V. Long list Ακροβατικού Σκι
Θα δηλωθούν όσοι έλληνες αθλητές θα έχουν βαθμούς σε αγώνες WC ή Πρωτάθλημα ή/και
θα έχουν πετύχει 65 βαθμούς FIS σε έναν αγώνα FIS μέχρι την καταλυτική ημερομηνία.

Κριτήρια επιλογής Χιονοσανίδας
Αριθμός αθλητών
Μέχρι 4 αθλητές για κάθε χώρα σε κάθε αγώνισμα και συνολικά σε κάθε αγώνισμα:
Άντρες
Parallel Giant Slalom } 32
Parallel Slalom }
Snowboard Halfpipe 40
Snowboard Cross 40
Snowboard Slopestyle 30
Γυναίκες
Parallel Giant Slalom } 32
Parallel Slalom }
Snowboard Halfpipe 30
Snowboard Cross 24
Snowboard Slopestyle 24
Κριτήρια επιλογής
Όσοι αθλητές έχουν καταταγεί στους 30 πρώτους στο Παγκόσμιο Κύπελλο ή Πρωτάθλημα
και έχουν πετύχει τουλάχιστον σε έναν αγώνα βαθμούς FIS, σύμφωνα με τα ακόλουθα.
Parallel (PGS ή PS): 100 FIS points
Snowboard Halfpipe: 100 FIS points
Snowboard Cross: 100 FIS points
Snowboard Slopestyle: 50 FIS points
Περίοδος πρόκρισης
Ιούλιος 2012 ως 19 Ιανουαρίου 2014.
Long list
Θα δηλωθούν όσοι έλληνες αθλητές θα έχουν βαθμούς σε αγώνες WC ή Πρωτάθλημα ή/και
θα έχουν πετύχει 80 (40 Slopestyle) βαθμούς FIS σε έναν αγώνα FIS μέχρι την καταλυτική
ημερομηνία.

