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ΑΡΘΡΟ 1
1.1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Για
την αγωνιστική περίοδο 2014-2015 θα ισχύσουν οι παρακάτω αγωνιστικές
κατηγορίες.

Κατηγορία

Έτος γεννήσεως

Άνδρες – Γυναίκες
Νέοι-Νέες
Έφηβοι – Νεανίδες
Παίδες – Κορασίδες (Π2-Κ2)
Μικροί Παίδες – Κορασίδες (Π1-Κ1)
Πανπαίδες - Πανκορασίδες

1993 και νωρίτερα
1994, 1995 και 1996
1997 και 1998
1999 και 2000
2001 και 2002
2003 και 2004

1.2 Στην περίπτωση που δεν συμπληρώνεται επαρκής αριθμός των οκτώ (8)
αθλητών και έξι (6) σωματείων, η κατηγορία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη
(μεγαλύτερη).

ΑΡΘΡΟ Νο 2
2.1 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.
2.1.1 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ:
2.1.1.1 Διαπιστευμένοι για συμμετοχή σε αγώνες FIS με ενεργό κωδικό είναι οι
αθλητές γεννημένοι το 1997 και νωρίτερα που έχουν πληρώσει την ετήσια
συνδρομή, έχουν υπογράψει ασφαλιστήριο για προσωπικά ατυχήματα, έχουν
υπογράψει τη Δήλωση του Αθλητή και έχουν υποβληθεί σε σοβαρή ιατρική
εξέταση.
2.1.1.2 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
κατηγοριών Π1-Κ1 και Π2-Κ2 θα πρέπει να έχουν αυτά μαζί τους όταν συμμετέχουν
σε αποστολή στο εξωτερικό.
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2.1.1.3 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.
•
•
•

•

Όλοι οι αθλητές έχουν υποχρέωση να υποβληθούν σε σοβαρή ιατρική
εξέταση για να διαπιστωθεί η ικανότητα τους να συμμετέχουν σε αγώνες
χιονοδρομίας.
Όλοι οι αθλητές έχουν υποχρέωση να συνάψουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο
για προσωπικά ατυχήματα κατά τη συμμετοχή τους σε αγώνες ή
προπονήσεις χιονοδρομίας.
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.
2.1.1.4 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.
2.1.1.5 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.
2.1.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
2.1.2.1 Ο κάθε αθλητής είναι απόλυτα υπεύθυνος για την επιλογή και τη
συντήρηση του αγωνιστικού εξοπλισμού του. Οι αθλητές/ -τριες και οι αρχηγοί
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ομάδων οφείλουν να γνωρίζουν τις ισχύουσες διεθνώς προδιαγραφές και ότι θα
ελέγχονται από την Ελλανόδικο Επιτροπή βάση των παρακάτω πινάκων (1 & 2) των
Τεχνικών Προδιαγραφών Αγωνιστικού Εξοπλισμού.
2.1.2.2 Η εργοστασιακή ένδειξη του μήκους και της ακτίνας πάνω στα Σκι είναι
υποχρεωτική.
2.1.2.3 Υποχρεωτική να είναι επίσης η χρήση κράνους προδιαγραφών ασφαλείας FIS
(καινούργιων προδιαγραφών για 2014-2015) σε όλα τα αγωνίσματα για αθλητές και
ανοιχτήρια στους αγώνες και στις προπονήσεις, καθώς και η ύπαρξη φρένων στα
Σκι.
Στο SL τα κράνη πρέπει να έχουν πιστοποίηση EN 1077 (class B) ή ASTM 2040 σαν
ελάχιστο πρότυπο. Τα μαλακά πλαϊνά επιτρέπονται. Επιτρέπονται κράνη με
υψηλότερα πρότυπα πιστοποίησης όπως είναι αυτά με πιστοποίηση EN 1077 (class
A), SNELL 98 και τα κράνη για το GS/SG/DH.
Για το GS/SG/DH τα κράνη πρέπει να έχουν και τις δύο πιστοποιήσεις ASTM 2040 και
ΕΝ 1077 (class A). Γίνονται επίσης,δεκτά κράνη που αναγράφουν "Racing helmet
conform to FIS specifications 2013.
2.1.2.4 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.
Πίνακας 1.Εξοπλισμός σε αγώνες FIS

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΜΗΚΟΣ

ΠΡΟΦΙΛ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ
ΤΗ ΔΕΣΤΡΑ

ΠΡΟΦΙΛ
ΕΜΠΡΟΣ
ΑΠΟ ΤΗ
ΔΕΣΤΡΑ

CM

CM

CM

CM

CM

ΜΕΓΙΣΤΟ
ΑΚΤΙΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ
ΣΚΙ/ΔΕΣΤΡΑ/PLATE

ΑΓΕΝ

+/- 1CM

DH ΓΥΝΑΙΚΕΣ

210 **

<=65

<=95

50

50

DH ΑΝΔΡΕΣ

218 **

<=65

<=95

50

50

SG ΓΥΝΑΙΚΕΣ

205 **

<=65

<=95

40

50

SG ΑΝΔΡΕΣ

210 **

<=65

<=95

45

50

GS ΓΥΝΑΙΚΕΣ

188 **

<=65

<=103

30

50

GS ΑΝΔΡΕΣ

195 **

<=65

<=98

35

50

SL ΓΥΝΑΙΚΕΣ

155

>=63

-

-

50
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SL ΑΝΔΡΕΣ

165 *

>=63

-

-

50

U16

+/-1CM

SG ΚΟΡΙΤΣΙΑ

>=183

<=65

-

30

50

SG ΑΓΟΡΙΑ

>=183

<=65

-

30

50

GS ΚΟΡΙΤΣΙΑ

<=188

<=65

-

17

50

GS ΑΓΟΡΙΑ

<=188

<=65

-

17

50

SL ΚΟΡΙΤΣΙΑ

>=130

-

-

-

50

SL ΑΓΟΡΙΑ

>=130

-

-

-

50

U14

+/-1CM

GS ΚΟΡΙΤΣΙΑ

<=188

<=65

-

17

50

GS ΑΓΟΡΙΑ

<=188

<=65

-

17

50

SL ΚΟΡΙΤΣΙΑ

>=130

-

-

-

50

SL ΑΓΟΡΙΑ

>=130

-

-

-

50

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
* Για Αγόρια U18 (πρώτη χρονιά) σε FIS αγώνες -10cm ανοχή.
** - 5 cm ανοχή σε FIS αγώνες.
>= Μεγαλύτερο ή ίσο (ελάχιστο).
<= Μικρότερο ή ίσο (μέγιστο).

Πίνακας 2.Εξοπλισμός σε αγώνες ΕΟΧ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΜΗΚΟΣ cm

ΑΓΕΝ

+/- 1CM

SG ΓΥΝΑΙΚΕΣ

205 +/-10

SG ΑΝΔΡΕΣ

210 +/-10
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GS ΓΥΝΑΙΚΕΣ

188

GS ΑΝΔΡΕΣ

195

SL ΓΥΝΑΙΚΕΣ

155

SL ΑΝΔΡΕΣ

165

U16

+/-1CM

SG ΚΟΡΙΤΣΙΑ

>=183 +/-10

SG ΑΓΟΡΙΑ

>=183 +/-10

GS ΚΟΡΙΤΣΙΑ

<=188, >=130

GS ΑΓΟΡΙΑ

<=188, >=130

SL ΚΟΡΙΤΣΙΑ

<=188, >=130

SL ΑΓΟΡΙΑ

<=188, >=130

U14

+/-1CM

GS ΚΟΡΙΤΣΙΑ

<=188, >=130

GS ΑΓΟΡΙΑ

<=188, >=130

SL ΚΟΡΙΤΣΙΑ

<=188, >=130

SL ΑΓΟΡΙΑ

<=188, >=130

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
>= Μεγαλύτερο ή ίσο (ελάχιστο).
<= Μικρότερο ή ίσο (μέγιστο).
2.1.3 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι σύλλογοι οφείλουν να στέλνουν τις δηλώσεις συμμετοχής στο επίσημο έντυπο
Δήλωσης Συμμετοχής της ΕΟΧ, έγκαιρα με όλα τα στοιχεία συμπληρωμένα.
2.1.4 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.
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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:
• τον πλήρη φάκελο εγγράφων επιθεώρησης της πίστας (ομολογκασιόν) με το
σχετικό πιστοποιητικό.
• το όνομα του ορισμένου ιατρού που θα είναι παρόν στην πίστα από την
αρχή του αγώνα.
• Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, καλό είναι στην αφετηρία να υπάρχει
φορείο με τους χειριστές του.


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
χαρακτών της ΕΟΧ. Επίσης σχεδιάζουν μαζί και το πρόγραμμα της επόμενης μέρας.
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.
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2.1.5 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 2014 –
2015 έχουν ως εξής:
ΑΓΩΝΙΣΜΑ
F
ΜΕΓΙΣΤΟΙ ΒΑΘΜΟΙ

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

620
890
1050
1070

/
/
/
/

145
200
250
250

ΑΡΘΡΟ Νο 3:
1.1 Τρόπος συμμετοχής αθλητών/-τριών στους Αγώνες Κυπέλλου του
Πρωταθλήματος Αλπικών Αγωνισμάτων, κατηγορίες Π2-Κ2 & Π1-Κ1
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 δεκαπέντε (15) πρώτοι των συμμετεχόντων
της κατηγορίας που παρευρίσκονται, σύμφωνα με την ισχύουσα
βαθμολογία.
• 2η Κατηγορία: Βάσει των βαθμών τους όλοι οι υπόλοιποι/πες είκοσι (20),
σύμφωνα με την ισχύουσα βαθμολογία.
• 3η Κατηγορία: Με κλήρωση, όλοι οι υπόλοιποι μέχρι 350 βαθμούς που
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα.
• 4η 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 (bibo 15) .
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3.2 Τρόπος συμμετοχής αθλητών/-τριών στους Αγώνες Κυπέλλου του
Πρωταθλήματος Αλπικών Αγωνισμάτων, κατηγορίες Πανπαίδων-Πανκορασίδων
3.2.1 Αγώνες
Θα διοργανωθούν ξεχωριστά για τις κατηγορίες παμπαίδων και πανκορασίδων:
• δυο αγωνιστικά διήμερα στην Νότια και Βόρεια Περιφέρεια
• ένα πανελλαδικό αγωνιστικό διήμερο στο οποίο θα έχουν δικαίωμα
συμμετοχής μόνο οι γεννηθέντες το 2003
3.2.1.1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ
3.2.1.1.1 Συμμετοχές στους περιφερειακούς
Χωρίς περιορισμό
3.2.1.1.2 Δηλώσεις συμμετοχής
Στη 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.
3.2.1.1.3 Σειρά εκκίνησης
Δημιουργούνται τρία (3) Γκρουπ δυναμικότητας (ξεχωριστά για αγόρια και
κορίτσια) και ο αριθµός συµµετοχής στα Γκρουπ καθορίζεται σύµφωνα µε τον
συνολικό αριθµό αθλητών και αθλητριών που έχουν δηλώσει οι Σύλλογοι όπως
παρακάτω:
• 01 Αθλητές: 1οΓκρούπ : 1, 2ο Γκρουπ : - , 3ο Γκρουπ: • 02 Αθλητές: 1οΓκρουπ : 1, 2ο Γκρουπ : 1, 3ο Γκρουπ: • 03 Αθλητές: 1οΓκρουπ : 1, 2οΓκρουπ : 1, 3ο Γκρουπ: 1
• 04 Αθλητές: 1οΓκρουπ : 2, 2οΓκρουπ : 1, 3ο Γκρουπ: 1
• 05 Αθλητές: 1ο Γκρουπ : 2, 2ο Γκρουπ : 2, 3ο Γκρουπ: 1
• 06 Αθλητές: 1οΓκρουπ : 2, 2ο Γκρουπ : 2, 3ο Γκρουπ: 2
• 07 Αθλητές: 1ο Γκρουπ : 3, 2οΓκρουπ : 2, 3ο Γκρουπ: 2
Και ούτω καθ εξής:
Και στα τρία Γκρουπ γίνεται κλήρωση μεταξύ των δηλωθέντων
3.2.1.1.4 Αξιολόγηση αθλητών/τριων
Οι αθλητές θα βραβεύονται με βαθμολογία όπως και οι μεγαλύτερες κατηγορίες
( βαθμολογία κυπέλλου) .Συγκεκριμένα οι 30 πρώτοι και πρώτες της κατάταξης θα
παίρνουν βαθμολογία ως εξής:
Ο 1ος 60 βαθμούς, ο 2ος50 ,ο 3ος 40 ,ο 4ος 35, ο 5ος 30, ο 6ος 25,ο 7ος 24, ο 8ος
23, ο 9ος 22,ο 10ος 21,ο 11ος 20, ο 12ος 19 , ο 13ος 18, ο 14ος 17, ο 15ος 16, ο
16ος 15, ο 17ος 14 ,ο 18ος 13, ο 19ος 12, ο 20ος 11, ο 21ος 10, ο 22ος 9 ,ο 23ος 8,
ο 24ος 7, ο 25ος 6 , ο 26ος 5 , ο 27ος 4 , ο 28ος 3, ο 29ος 2, και οι 30ος 1 βαθμό.
Μετά το πέρας κάθε αγώνα θα εκδίδεται προοδευτική βαθμολογία των αθλητών,
μετά δε το πέρας και των τεσσάρων αγώνων θα εκδοθεί η συνολική τους
βαθμολογία.
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3.2.1.2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (γεν. 2003)
3.2.1.2.1 Συμμετοχές
Χωρίς περιορισμό για τους γεννηθέντες 2003
3.2.1.2.2 Σειρά εκκίνησης
Θα δημιουργηθούν γκρουπ δυναμικότητας ως εξής:
1ο γρουπ: οι 10 καλύτεροι της Βόρειας Π. και οι 10 καλύτεροι της Νότιας
Π. από την ενδιάμεση βαθμολογία με κλήρωση μεταξύ τους
2ο γκρούπ: οι επόμενοι 10 της Β. Π. και οι επόμενοι 10 της Ν.Π. από
την ενδιάμεση βαθμολογία με κλήρωση μεταξύ τους.
3ο γκρούπ: οι υπόλοιποι αθλητές που στην ενδιάμεση βαθμολογία
κατέλαβαν θέση από την 21η και παρακάτω με κλήρωση μεταξύ τους.
Αν σε κάποια από τις περιφέρειες δεν συμπληρώνεται από τους περιφερειακούς
αγώνες αριθμός βαθμολογημένων αθλητών ώστε κάποιο από τα δύο πρώτα
γκρούπ δυναμικότητας να αποτελούνται από 20 αθλητές ,τότε η περιφέρεια αυτή
θα εκπροσωπείται στα γκρουπ με λιγότερους αθλητές και έτσι το γκρουπ θα
αποτελείται τελικά από λιγότερους από 20 αθλητές.
3.2.1.2.3 Αξιολόγηση αθλητών/τριων
Στον αγώνα αυτό η βαθμολόγηση των αθλητών ( βαθμολογία κυπέλλου) θα γίνεται
με διπλάσιους βαθμούς από τους περιφερειακούς αγώνες της κατηγορίας .Π.χ. η1η
θέση θα λαμβάνει 120 βαθμούς , η 2η 100 , η 3η 80 κοκ
Μετά το πέρας και αυτού του αγώνα οι βαθμοί του κάθε αθλητή –τριας θα
προστίθενται στην προηγούμενη βαθμολογία του ( στην ενδιάμεση δηλαδή) και
έτσι θα βγαίνει η τελική βαθμολογία για τους-τις γεννηθέντες το 2003 , η οποία
θα χρησιμοποιείται για όλες τις αξιολογήσεις ( κληρώσεις της επόμενης
χρονιάς, αγώνες εξωτερικού –ως Π1-Κ1 πρώτης χρονιάς, επιλογή κλιμακίων κλπ)
3.2.2 Απονομές
Στο τέλος κάθε αγώνα θα γίνεται απονομή στους 6 πρώτους και 6 πρώτες όπως
γίνεται και στις υπόλοιπες κατηγορίες με κύπελλα, μετάλλια και διπλώματα.
3.2.3 Μορφές αγωνισμάτων
3.2.3.1 Combi (sl-gs ) και Παιδικό Γιγαντιαίο.
3.2.3.2 Η υψομετρική διαφορά δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 150
μέτρων.
3.2.3.3 Ο αγώνας combi θα είναι συνδυασμός σλάλομ και γιγαντιαίου με
εναλλαγές στην χάραξη, σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIS (608.12.1) .
3.2.3.4 Οι αγώνες θα είναι δύο διαδρομών στην ίδια χάραξη με επιλογή της
καλύτερης μίας για κάθε αθλητή ή αθλήτρια.( best of two).
3.2.3.5 Σε περίπτωση που για λόγους ποιότητας πίστας κριθεί από την Ελλανόδικο
Επιτροπή του αγώνα ότι πρέπει να γίνει νέα χάραξη για την δεύτερη διαδρομή, τότε
θα χρησιμοποιείται ο ίδιος χαράκτης και η νέα διαδρομή θα πρέπει να είναι ίδιας
φιλοσοφίας με την πρώτη διαδρομή.
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ΑΡΘΡΟ Νο 4
4.1 Βαθμολογία Ε.Ο.Χ. στις κατηγορίες Π1 - Κ1 & Π2 - Κ2.
4.1.1 Κάθε αγώνισμα παράγει μια βαθμολογία ανάλογα με το χρόνο του κάθε
αθλητή σε σχέση με τον χρόνο του πρώτου και το αγώνισμα βάσει το τύπο
Κάθε αθλητής που τερματίζει και δεν ακυρώνεται πιστώνεται
τους βαθμούς του στον αγώνα.
Αυτός νομίζω θα πρέπει να είναι ο μοναδικός τρόπος παραγωγής βαθμολογίας στα
αγωνίσματα.
Η Σταθερή F και οι μέγιστοι βαθμοί στον υπολογισμό της ποινής για το χειμώνα
2014 – 2015 έχουν τις εξής τιμές:
ΑΓΩΝΙΣΜΑ
F Μέγιστοι βαθμοί

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

620
890
1050
1070

/
/
/
/

145
200
250
250

4.1.2 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:
•
•
•

•

Αθλητές που δεν τερματίζουν την πρώτη ή τη δεύτερη διαδρομή δεν
δικαιούνται βαθμολογία.
Οι βαθμολογία των αθλητών που τερματίζουν την δεύτερη διαδρομή
υπολογίζεται βάσει κανονισμού.
Για τους αθλητές που τερμάτισαν την πρώτη διαδρομή αλλά δεν
προκρίνονται στη δεύτερη, υπολογίζεται σε πρώτη φάση η βαθμολογία της
πρώτης διαδρομής.
o 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 βαθμούς του τελευταίου αθλητή/τριας της
τελικής βαθμολογίας προκριθέντων αθλητών/τριών οι βαθμοί της
βαθμολογίας των αποκλεισθέντων αθλητών/τριών.
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.
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•

o 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.
Για να ισχύει ο κανόνας αυτός, πρέπει να αναγγελθεί η χρήση του στην
συνεδρίαση Αρχηγών πριν τη διαδικασία κλήρωσης του συγκεκριμένου
αγώνα.

4.1.3 Για την χιονοδρομική περίοδο 2014-2015 συνεχίζει η αναστολή της
λειτουργίας των δύο 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.
4.1.4 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
4.1.5 Παράγονται διαδοχικές βαθμολογίες κατά την διάρκεια της αγωνιστικής
περιόδου, μετά την ολοκλήρωση του κάθε αγώνα. Με την ολοκλήρωση της
αγωνιστικής περιόδου θα παράγεται η βαθμολογία που θα αφορά την αξιολόγηση
των αθλητών-τριών για την επόμενη περίοδο μετά το ΠΑΧ.
4.1.6 Όλες οι βαθμολογίες να δημιουργούνται από τον μέσο όρο των δυο
καλυτέρων αποτελεσμάτων ή το καλύτερο αποτέλεσμα με ποινή 20% (FIS Points
Rules 4.2.1.2) και ελάχιστο τους τέσσερεις (4) βαθμούς. Σε περίπτωση μοναδικού
αποτελέσματος αυτό θα αυξάνεται με 20% (FIS Points Rules 4.2.1.2) και ελάχιστο
τους τέσσερεις (4) βαθμούς.
4.1. Σε περίπτωση μοναδικού αποτελέσματος αυτό θα αυξάνεται με 20% (FIS Points
Rules 4.2.1.2) και ελάχιστο τους τέσσερεις (4) βαθμούς.

ΑΡΘΡΟ Νο 5:
5.1 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
5.1.1 Tα αποτελέσματα των κυπέλλων Ελλάδος και ΠΑΧ των Αλπικών Αγωνισμάτων,
θα συνυπολογίζονται στη βαθμολογία του Κυπέλλου Ελλάδος.
5.1.2 Οι θέσεις στα τελικά Αποτελέσματα κάθε αγώνα από 1η ως 15η θέση θα
βαθμολογούνται με 25, 20, 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7,6, 5, 4, 3, 2 και 1 βαθμούς
αντίστοιχα
5.1.3 Κυπελλούχος Ελλάδος θα ανακηρύσσεται ο αθλητής και η αθλήτρια που θα
έχει συμπληρώσει το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών μετά την ολοκλήρωση των
αγώνων.
5.1.4 Στο Κύπελλο Ελλάδος θα ισχύσουν οι ακόλουθες κατηγορίες
• Ανδρών και Γυναικών
- 12 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΑ 2014-15

•
•

Παίδων – Κορασίδων
Π1-Κ1

5.1.5 Σε περίπτωση ισοβαθμίας, νικητής θα ανακηρύσσεται ο/η νεώτερος/η σε
ηλικία αθλητής/τρια.
5.1.6 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.
5.1.7 Από τις τελικές βαθμολογίες του Κυπέλλου Ελλάδος όλων των κατηγοριών
μπορούμε να βγάζουμε μια βαθμολογία για τον κυπελλούχο σωματείο. Θα
υπολογίζουμε τους τρείς καλύτερους/ες αθλητές/τριες κάθε σωματείου σε κάθε
κατηγορία - βαθμολογία. Από το σύνολο των βαθμών θα προκύπτει το Κυπελλούχο
Σωματείο των Αλπικών.
5.1.8 Το Κυπελλούχο Σωματείο θα επιβραβεύεται από την ΕΟΧ, ανάλογα με τις
δυνατότητές της (ΕΟΧ) και το είδος της επιβράβευσης θα κοινοποιείται πριν από
την έναρξη των αγώνων.

ΑΡΘΡΟ Νο 6 :
6.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΧ
6.1.1 Οι συμμετέχοντες οφείλουν να χρησιμοποιούν τον εν ισχύ προβλεπόμενο
αγωνιστικό εξοπλισμό της FIS περιόδου 2014-2015.
6.2 Α.Γ.Ε.Ν.
6.2.1 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 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.
6.2.2 ΚΛΗΡΩΣΗ - ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:
Σύμφωνα με την τελευταία λίστα και τους κανονισμούς της FIS, πριν από τον
Πανελλήνιο Αγώνα
6.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
6.3.1 Οι αθλητές-τριες Π2-Κ2σύμφωνα με τις βαθμολογίες των Αγώνων Κυπέλλων
και με μέγιστο αριθμό συμμετοχής 140 αθλητές-τριες.
6.3.2 Οι αθλητές-τριες Π1-Κ1 σύμφωνα με την βαθμολογία των Κυπέλλων και
με μέγιστο αριθμό συμμετοχής 140 αθλητές-τριες.
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6.3.3 Συμμετοχή στους ΠΑΧ, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης εγκυκλίου.

ΑΡΘΡΟ Νο 7:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ FIS. (Διεθνείς Αγώνες εντός Ελλάδος).
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να χρησιμοποιούν τον εν ισχύ προβλεπόμενο
αγωνιστικό εξοπλισμό της FIS περιόδου 2014 – 2015.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Άνδρες – Γυναίκες ( 98 και μεγαλύτεροι/ες) που έχουν ενεργό κωδικό FIS
ανάλογα μέχρι 300 βαθμούς FIS σε ένα από τα δύο αγωνίσματα (SL,GS), 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 (96, 97, 98) 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 (98) 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
8.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Π2 – Κ2, Π1 – Κ1 ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ
8.1.1 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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ΑΡΘΡΟ Νο 9:
9.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ. (Διεθνείς Αγώνες
εκτός Ελλάδος).
9.1.1 Γενικότερα η Ελλάδα μπορεί να συμμετάσχει μέχρι 4 άντρες και 4
γυναίκες στους διεθνείς αγώνες
9.1.2 Σε αγώνες κάτω των 21 (JUN) οι άντρες/γυναίκες δεν επιτρέπεται να
συμμετάσχουν
9.1.3 Εξαίρεση αποτελούν αγώνες - εθνικά πρωταθλήματα εφήβων (NJR) – στα
οποία η Ελλάδα έχει δικαίωμα συμμετοχής με δύο άντρες/γυναίκες
9.1.4 Στις ακόλουθες χώρες ARM-BIH-BUL-CRO-CZE-GRE-KAZ-MNE-SRB-MKD-POLRUS-SLO-SVK-TUR-IRA-UZB-UKR και όταν οι αγώνες πραγματοποιούνται σε
γειτονικές χώρες (συνορεύουν) έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν μέχρι 30
αθλητές/τριες

ΑΡΘΡΟ Νο 10
10.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΟ
10.1.1 Για να αποκτήσει ένας αθλητής/τρια το δικαίωμα να είναι μέλος της ΕΟ
πρέπει να έχει συμμετάσχει στους αγώνες του Ε.Π της προηγούμενης περιόδου.
Μόνο σοβαροί λόγοι υγείας αποτελούν αιτιολογία απουσίας.
10.1.2 Γενικά οι αθλητές επιλέγονται για να συμμετάσχουν σε διεθνείς
διοργανώσεις με βάση τους βαθμούς FIS (μικρότερη rank list position) της
τελευταίας λίστας της FIS πριν την τελική δήλωση "by name.
10.1.3 Η αναλογία αντρών γυναικών έχει σχέση με τη διοργάνωση (δικαίωμα
συμμετοχής) και την αγωνιστική ποιότητα των αθλητών (μικρότερη rank list
position).
10.2 ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2015
10.2.1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΤΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Δικαίωμα συμμετοχής: γεννημένοι έως 1998
Αρ. αθλητών: Ως 5 Άντρες και 4 Γυναίκες,
Αρ. Συνοδών: Δύο (2)Προπονητές και ένας (1) Αρχηγός
Κριτήρια επιλογής:
Προσωρινή δήλωση ( μέχρι 12 ΙΑΝ 2015).
Θα δηλωθούν 12 Άντρες και 10 Γυναίκες με τους καλύτερους βαθμούς FIS σε ένα
από τα αγωνίσματα (SL,GS,SG,SC, DH) σύμφωνα με την λίστα της FIS που ισχύει τη
συγκεκριμένη ημερομηνία.
Τελική δήλωση (μέχρι 26 ΙΑΝ 2015).
Από τους αθλητές/τριες της προσωρινής δήλωσης, θα δηλωθούν τα οριστικά
ονόματα των πέντε αθλητών και τεσσάρων αθλητριών με βάση το Μ.Ο των δύο
καλύτερων αποτελεσμάτων* (βαθμοί FIS) ανά αγώνισμα (SLGS,SG,SC,DH) της
αγωνιστικής περιόδου 2014-15 (25 Οκτωβρίου 2014- 26 Ιανουαρίου 2015).
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Η βαθμολογία στο SC αφορά μόνο αγώνες με ελευθέρα κατάβαση.
Σε περίπτωση 1 αποτελέσματος θα μετρά το αποτέλεσμα αυτό με επιπρόσθετη
ποινή 20% (rule 4.2.1.2 FIS points rules)
Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής δεν έχει κανένα αποτέλεσμα σε κάποιο από τα
αγωνίσματα (SL,GS,SG, SC, DH,) κατά την διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής
περιόδου, τότε δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.
10.2.2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ -ΝΕΑΝΙΔΩΝ
Δικαίωμα συμμετοχής: γεννημένοι από 1998 ως 1995
Αρ. αθλητών: Δύο (2) Άντρες και δύο (2) Γυναίκες
Αρ. Συνοδών: Ένας (1)Προπονητής και ένας (1) Αρχηγός
Κριτήρια επιλογής:
Προσωρινή δήλωση ( μέχρι …2015).
Θα δηλωθούν πέντε (5) Άντρες και πέντε (5) Γυναίκες με τους καλύτερους βαθμούς
FIS σε ένα από τα αγωνίσματα SLGS,SG,SC, DH σύμφωνα με την λίστα της FIS που
ισχύει τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
Τελική δήλωση (μέχρι …2015).
Από τους αθλητές/τριες της προσωρινής δήλωσης, θα δηλωθούν τα οριστικά
ονόματα των πέντε αθλητών και τεσσάρων αθλητριών με βάση το Μ.Ο των δύο
καλύτερων αποτελεσμάτων* (βαθμοί FIS) ανά αγώνισμα (SLGS,SG,SC, DH) της
αγωνιστικής περιόδου 2014-15 (25 Οκτωβρίου 2014- 26 Ιανουαρίου 2015) .
* Σε περίπτωση 1 αποτελέσματος θα μετρά το αποτέλεσμα αυτό με επιπρόσθετη
ποινή 20% (rule 4.2.1.2 FIS points rules)
Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής δεν έχει κανένα αποτέλεσμα σε κάποιο από τα
αγωνίσματα (SL,GS,SG,SC,DH,) κατά την διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής
περιόδου, τότε δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.
10.2.3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΕΩΝ (ΕΥΟF)
Δικαίωμα συμμετοχής: γεννημένοι 1997 και 1998
Αρ. αθλητών: Μέχρι 2 (1) Αγόρια – ένα (1) Κορίτσι
Αρ. συνοδών: Ένας (1) προπονητής
Κριτήρια επιλογής:
Προσωρινή δήλωση ( μέχρι 8 ΔΕΚ 2014).
• Θα δηλωθούν πέντε (5) Άντρες και πέντε (5) Γυναίκες με τους καλύτερους
βαθμούς FIS ανεξαρτήτου αγωνίσματος σύμφωνα με την λίστα της FIS που
θα ισχύει τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
• Θα δηλωθούν πέντε (5) Άντρες (1998) και πέντε (5) Γυναίκες (1998), με βάση
τη βαθμολογία κυπέλλου της περιόδου 2013-14.
Τελική δήλωση (με την ολοκλήρωση των αγώνων – κριτηρίων και όχι αργότερα από
τις 8.ΙΑΝ 2015).
Θα πραγματοποιηθούν κριτήρια επιλογής στην Τεχνική και Γιγαντιαία τεχνική
κατάβαση στους αθλητές και αθλήτριες που έχουν δηλωθεί στην προσωρινή
δήλωση και έχουν αποστείλει στην ΕΟΕ τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο τόπος και
ο χρόνος των αγώνων κριτηρίων θα ανακοινωθεί με σχετική εγκύκλιο.
10.2.4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΙΔΩΝ–ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ «Pinocchio» Abetone
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Αριθμός αθλητών:
•

Τρεις (3) Παίδες2 και τρεις (3) Κορασίδες2.

•

Δύο (2) Παίδες1 και δύο (2) Κορασίδες1.

Αριθμός συνοδών: Δύο (2) προπονητές και ένας (1) αρχηγός
Κριτήρια επιλογής.
Σύμφωνα με τη Βαθμολογία του Κυπέλλου Ελλάδος

ΑΡΘΡΟ 11
11.1 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ
11.1.1 Η δήλωση του σωματείου στην ΕΟΧ πρέπει να γίνει μεταξύ 7-10 ημερών πριν
από την λήξη της προθεσμίας δήλωσης από την ΕΟΧ προς τους οργανωτές.
11.1.2 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.
11.1.3 Όλες οι επαφές-ενημερώσεις πρέπει να γίνονται πάντα με επίσημα έγγραφα
του σωματείου και σε περίπτωση έκτακτης αλλαγής τηλεφωνικά στον τεχνικό
Σύμβουλο της ΕΟΧ, αποκλειστικά από τον Πρόεδρο του σωματείου.
11.1.4 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.
11.1.5 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.
11.1.6 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.
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