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Α. Κατηγορίες - συµµετοχές αθλητών
Ι. Δικαίωµα συµµετοχές έχουν όλοι αθλητές/τριες της ΕΟΧ
ΙΙ. Στο ελληνικό 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 και
η ευθύνη τους αφορά την Ο.Ε.
4. Θα ισχύσουν οι αγωνιστικές κατηγορίες των αθλητών για την περίοδο
2015-16 σύµφωνα µε τους πίνακες που ακολουθούν:
Πίνακας Ι. Δρ. Αντοχής

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΈΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΑ

ΠΡΟΑ

ΠΑΝΠ-ΠΑΝΚ

ΠΑΝΠ-ΠΑΝΚ

2005-2004

Π1-Κ1

2002-2003

Π2-Κ2

2001-2000

Ε-Ν

1999-1996

Π-Κ

Α-Γ

Εως

Α-Γ

Από

2006

1995

Πίνακας ΙΙ. Δίαθλο
ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΒΟΛΕΣ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΟΠΛΟΥ

ΣΤΟΧΟΥ

2004-2005

ΟΧΙ

P µε στήριξη, 35 mm

Π-Κ

2001-2002-2003

ΟΧΙ

P-P, 35 mm

Ε-Ν

1997-1998-1999-2000

ΝΑΙ

P-S, 35 mm

Ν-Ν

1995-1996

ΝΑΙ

P-S, 15-35 mm

Α-Γ

Από 1994

ΝΑΙ

P-S, 15-35 mm

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΈΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΠΑΜ~ΠΑΓ
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ΙΙΙ. Διεθνής αγώνας FIS
1. Θα πραγµατοποιθούν οι κατηγορίες αντρών και γυναικών µε δικαίωµα
συµµετοχής των αθλητών που έχουν ενεργό κωδικό FIS 2016.
2. Νέο κωδικό FIS µπορούν να εκδώσουν αθλητές/τριες από έτος
γεννήσεως 2000.
3. Ο αγώνας FIS θα έχει βαθµούς FIS.
4. Παράλληλα µε τον αγώνα FIS θα πραγµατοποιηθεί και το εθνικό
πρωτάθληµα.
5. Αθλητές/τριες χωρίς ενεργό κωδικό δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής
στην τελική φάση του αγωνίσµατος σπριντ και θα πάρουν κατάταξη
µόνο για το εθνικό πρωτάθληµα.
6. Ο κωδικός υπολογισµού βαθµών FIS θα είναι F=2800
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 (200-1800
m). 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.
3. Τα αγωνίσµατα στις κατηγορίες Π-Κ και ΠΑΝΠ – ΠΑΝΚ θα
πραγµατοποιούνται µόνο µε ελεύθερη τεχνική.
4. Μπορούν να πραγµατοποιηθούν παράλληλα µε τους αγώνες ρολλερσκι
και αγώνες µε πατίνια (inline skate)
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
2. Το πρόγραµµα και η πρόσκληση αγώνα θα γίνεται σε συνεργασία µε τον
Τεχνικό Σύµβουλο της EOX και τον οργανωτή σωµατείο.
3. 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.
4. Οι δηλώσεις συµµετοχής των αθλητών πρέπει να γίνονται στο έντυπο της
ΕΟΧ που χρησιµοποιείται και στους αγώνες ΒΑ.

Εγκύκλιος θερ. πρωταθλήματος 2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑ
5. Οι δηλώσεις συµµετοχής θα πρέπει να γίνουν ηλεκτρονικά (email)
• στον οργανωτή σύλλογο
• στον τεχ. σύµβουλο της ΕΟΧ (ttsourek@otenet.gr)
• στον χρονοµέτρη της ΕΟΧ (eoxtimekeeper@gmail.com)
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 σύµφωνα
µε τους ΚΑΧ. 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 και FIS rules
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