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Α. Κατηγορίες - συμμετοχές αθλητών
Ι. Δικαίωμα συμμετοχές έχουν όλοι αθλητές/τριες της ΕΟΧ
ΙΙ. Στο πρωτάθλημα Ρόλλερσκι και θερινού Διάθλου
1. Θα πραγματοποιηθούν οι κατηγορίες:
Αντρών - Γυναικών
Παίδων – Κορασίδων και
Πανπαίδων - Πανκορασίδων.
2. Θα γίνεται όμως ξεχωριστή απονομή και για τους έφηβους-νεανίδες και
Π1-Κ1.
3. Οι προαγωνιστικές ηλικίες (ΠΡΟΑ) είναι προαιρετικές και η οργάνωση
τους αφορά την Ο.Ε
4. Θα ισχύουν οι αγωνιστικές κατηγορίες των αθλητών για την περίοδο
2013-14 σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
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Β. Αγωνίσματα
1. Οι τύποι αγωνισμάτων του πρωταθλήματος για όλες τις ηλικίες είναι οι
εξής: Ανάβαση (1,5-10 km), Απόσταση (1,5-15 km) και Σπριντ (2001800 μέτρα). Οι αποστάσεις σε όλα τα αγωνίσματα θα αποφασίζονται
από την οργανωτική επιτροπή σε συνεργασία με τον Τεχν. Σύμβουλο της
ΕΟΧ
2. Στο θερινό Διάθλο θα πραγματοποιηθούν οι τύποι των αγωνισμάτων,
σύμφωνα με τους κανονισμούς της IBU για τους θερινούς αγώνες με
τρέξιμο.
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πραγματοποιούνται μόνο με ελεύθερη τεχνική.
Γ. Τύποι rollerski
1. Δεν υπάρχει περιορισμός στον τύπο rollerski, οι αθλητές μπορούν να
αγωνίζονται με όλους τους τύπους σε όλα τα αγωνίσματα.
Δ. Δηλώσεις συμμετοχής-Προκηρύξεις αγώνων
1. Το πρόγραμμα και η πρόσκληση αγώνα θα γίνεται σε συνεργασία με τον
Τεχνικό Σύμβουλο της EOX και τον οργανωτή σωματείο.
2. 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 Πέμπτη
21:00 της συγκεκριμένης εβδομάδας.
3. Οι δηλώσεις συμμετοχής των αθλητών πρέπει να γίνονται στο έντυπο
της ΕΟΧ που χρησιμοποιείται και στους αγώνες ΒΑ.
4. Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν και ηλεκτρονικά (email)
o στον οργανωτή σύλλογο και
o

στον τεχνικό σύμβουλο της ΕΟΧ (ttsourek@otenet.gr)

Ε. Εκκινήσεις αγώνων
1. Οι αγώνες απόστασης και ανάβασης θα πραγματοποιούνται με ομαδική ή
διαλειμματική εκκίνηση.
2. Οι ομαδικές εκκινήσεις θα γίνονται ξεχωριστά (όχι απαραίτητα σε
διαφορετικό χρόνο) για κάθε κατηγορία.
3. 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.
ΣΤ. Κανονισμοί
1. Σύμφωνα με τους ΚΑΧ

