ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΒΟΡΕΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

2016-17

Κανονισµοί Οργάνωσης Εθνικού Πρωταθλήµατος
Α. Είδος αγώνων-Αγωνίσµατα
1.Αγώνας Σκι Cross
1.1 Κατηγορία Π-Κ
1.1.1 O αγώνας υπολογίζεται ως αγώνας Κυπέλλου Ελλάδος
1.1.2 Ο αγώνας περιλαµβάνει δύο φάσεις προκριµατική και τελική
1.1.3 Η προκριµατική φάση θα πραγµατοποιηθεί µε διαλειµµατική εκκίνηση.
1.1.4 Στην τελική φάση θα αγωνιστούν οι 8 καλύτεροι αθλητές και αθλήτριες σύµφωνα µε το
πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται στο αγώνισµα σπριντ.
1.1.5 Στον αγώνα θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον πέντε (5) ασκήσεις µε δεξιότητες και
ικανοποιητικός χώρος για εκκίνηση και τερµατισµό.
1.1.6 Αναµνηστικά έπαθλα θα πρέπει να δοθούν σε όλους τους αθλητές που θα συµµετέχουν
ανεξάρτητα .
1.2 Κατηγορία Παµπαίδων-Παµκορασίδων
1.2.1 Οι εκκινήσεις προτείνεται να πραγµατοποιηθούν µε οµαδική µορφή ή σε οµάδες
1.2.2 Πραγµατοποιείται µόνο τελική φάση.
1.2.3 Στον αγώνα θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις (3) ασκήσεις µε δεξιότητες και
ικανοποιητικός χώρος για εκκίνηση και τερµατισµό.
1.2.4 Αναµνηστικά έπαθλα θα πρέπει να δοθούν σε όλους τους αθλητές που θα συµµετέχουν.
2. Διασυλλογικοί αγώνες
2.1 Οι αγώνες αυτοί µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε όλη την επικράτεια ακόµη και σε Χ/Κ που δεν
έχουν πιστοποιηµένες πίστες.
2.2 Οι επίσηµες κατηγορίες είναι Π-Κ, ΠΑΜΠ και ΠΡΟΑ. Η Οργανωτική Επιτροπή µπορεί να
αποφασίσει να διεξαχθούν και µεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες (ΑΓΕΝ).
2.3 Την ευθύνη διοργάνωσης του αγώνα την έχουν οι οργανωτές.
2.4 Τα έξοδα διοργάνωσης αφορούν τους οργανωτές.
3. Προαγωνιστικές κατηγορίες
3.1 Οι αγώνες προ-αγωνιστικής µπορούν να οργανωθούν παράλληλα µε κάθε επίσηµη διοργάνωση
του Εθνικού Πρωταθλήµατος µε ευθύνη των οργανωτών συλλόγων
3.2 Οι αγώνες προτείνεται να έχουν παιγνιώδη µορφή.
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3.3 Σε όλους τους συµµετέχοντες θα πρέπει απονέµεται κάποιο έπαθλο.
3.4 Την ευθύνη συµµετοχής (πάσης φύσης τραυµατισµό) του κάθε αθλητή την έχει το σωµατείο που
ανήκει ο αθλητής.

Β. Συµµετοχές αθλητών

1.Αριθµός αθλητών και σωµατείων
1.1 Σε κάθε κατηγορία – κυρίως στις κατηγορίες εφήβων και παίδων – θα γίνεται προσπάθεια να
πραγµατοποιηθούν όλα τα αγωνίσµατα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ο απαραίτητος αριθµός
αθλητών - αθλητριών - οκτώ (8) στην εκκίνηση από έξι (6) διαφορετικά σωµατεία η κατηγορία
µεταφέρεται στην αµέσως επόµενη (µεγαλύτερη).
2. Οµαδικό Σπριντ
2.1 Για τη διεξαγωγή του αγωνίσµατος σε µια κατηγορία, ο απαραίτητος αριθµός των οµάδων
είναι οκτώ (8) στην εκκίνηση από έξι (6) διαφορετικά σωµατεία, στην αντίθετη περίπτωση η
κατηγορία µεταφέρεται στην αµέσως επόµενη (µεγαλύτερη).
2.2 Δεν θα υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των οµάδων/ανά σωµατείο
2.3 Οι αθλητές / τριες των κατηγοριών Π-Κ µπορούν να συµµετέχουν σε οποιαδήποτε
µεγαλύτερη κατηγορία.
2.4 Οι αθλητές/τριες των κατηγοριών ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΜΚΟΡΑΣΙΔΩΝ µπορούν να συµµετάσχουν µόνο
στις κατηγορίες Π-Κ και στο αγώνισµα του Οµαδικού Σπριντ
3. Ατοµικό Σπριντ
3.1 Στους αγώνες ΑΓΕΝ στην τελική φάση θα συµµετέχουν οι δεκαέξι (16) καλύτεροι αθλητές της
προκριµατικής φάσης
3.2 Στους αγώνες Π-Κ στην τελική φάση θα συµµετέχουν οι οκτώ (8) καλύτεροι αθλητές/τριες
της προκριµατικής φάσης
3.3 Η φάση των τελικών όλων των κατηγοριών θα πραγµατοποιείται µε τέσσερις (4) αθλητές –
τριες.
3.4 Οι αθλητές θα πρέπει να έχουν ενεργό κωδικό FIS στους διεθνείς αγώνες. Αθλητές/τριες που
δεν έχουν κωδικό FIS θα αγωνιστούν σε ξεχωριστό γκρουπ (NATIONAL GROUP) και θα πάρουν
κατάταξη µόνο στα αποτελέσµατα των ΠΑΧ ή των κυπέλλων. Επίσης, δε θα µπορούν να
αγωνιστούν στους τελικούς Σπριντ.
3.5 Στους FIS αγώνες µπορούν να συµµετάσχουν αθλητές κατηγοριών Π-Κ µε ενεργό κωδικό FIS
χωρίς άλλον περιορισµό.
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3.6. Οι παραπάνω αθλητές/τριες θα καταταγούν στην κατηγορία εφήβων για το εθνικό
πρωτάθληµα, εκτός και αν αγωνιστούν στον τελικό των κατηγοριών Π-Κ, οπότε θα πάρουν
κατάταξη στον αγώνα Π-Κ και στον αγώνα FIS (qualification).

Γ. Κυπελλούχος Ελλάδος
1.Οι καλύτεροι αθλητής και αθλήτρια κατακτούν τον τίτλο του Κυπελλούχου Ελλάδος ΒΑ 2017
από το σύνολο των αγώνων, συµπεριλαµβανοµένων των θερινών, του Εθνικού
πρωταθλήµατος ΒΑ. Η βαθµολογία υπολογίζεται σύµφωνα µε τα ακόλουθα:
1ος 10 βαθµούς, 2ος 8 βαθµούς, 3ος 6 βαθµούς, 4ος 4 βαθµούς, 5ος 2 βαθµούς , 6ος 1
βαθµό.
2. O θεσµός θα εφαρµοστεί στις κατηγορίες:
Αντρών (Α +Γ),
Γυναικών (Γ + Ν),
Παίδων (Π2 και Π1),
Κορασίδων (Κ2 και Κ1).
3.Στους κυπελλούχους Ελλάδος θα δίνεται έπαθλο που θα ορίζεται από το ΔΣ

Δ. Εκκινήσεις αγώνων
1.Οι οµαδικές εκκινήσεις θα γίνονται ξεχωριστά (όχι απαραίτητα σε διαφορετικό χρόνο) για κάθε
κατηγορία.
2.Οι λίστες εκκίνησης των ΑΓΕΝ θα γίνονται σύµφωνα µε τους βαθµούς FIS και ΕΟΧ. Στο σπρίντ,
ο/η καλύτερος/η αθλητής/τρια αγωνίζεται πρώτος/η και στις αποστάσεις µε διαλειµµατικές
εκκινήσεις ο/η καλύτερος/η τελευταίος. Η Ε.Ε. µπορεί να τροποποιήσει τα παραπάνω
προκειµένου να διασφαλίσει καλύτερες συνθήκες εκκίνησης για τους καλύτερους αθλητές.
3.Στην κατηγορία παίδων σε όλους τους αγώνες οι λίστες εκκινήσεις θα πραγµατοποιούνται µε
κλήρωση και η οµαδοποίηση θα γίνεται ανά κατηγορία (Π2-Π1) Η Ε.Ε. µπορεί να τροποποιήσει
τα παραπάνω προκειµένου να διασφαλίσει καλύτερες συνθήκες εκκίνησης για τους καλύτερους
αθλητές.
4.Στους αγώνες οµαδικού σπριντ θα δίνεται ένας διάδροµος εκκίνησης για κάθε σωµατείο.
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Ε. Υπολογισµός βαθµών αγώνων
1.Τύπος υπολογισµού βαθµών για Αντοχή και Δίαθλο = ((χρόνος αθλητή/χρόνου νικητή)-1)
xF
2.Η σταθερά υπολογισµού (F) των βαθµών FIS & ΕΟΧΑ για τα αγωνίσµατα των ΑΓΕΝ είναι:
o διαλειµµατικής εκκίνησης

800

o σπρίντ

1200

o οµαδικής

1400

o ρολλερ

2800

3.Η σταθερά υπολογισµού (F) των βαθµών FIS για όλα τα αγωνίσµατα των Π-Κ είναι 800
4. Στα αγωνίσµατα Διάθλου θα γίνεται ο υπολογισµός των βαθµών µε σταθερά υπολογισµού (F)
800

ΣΤ. Δηλώσεις συµµετοχής-Προκηρύξεις αγώνων
1. Το πρόγραµµα και η πρόσκληση αγώνα (συµπεριλαµβανοµένων των διασυλλογικών) θα
γίνεται σε συνεργασία µε τον Τεχνικό Σύµβουλο της EOX και τον οργανωτή – σωµατείο/α.
2. Σε περίπτωση που το χιονοδροµικό κέντρο ή και ο οργανωτής σύλλογος δεν µπορεί να
διοργανώσει - για οποιοδήποτε λόγο - τους αγώνες σύµφωνα µε το αρχικό πρόγραµµα θα
πρέπει η Ο.Ε. να το κοινοποιήσει στην ΤΕΒΑ το αργότερα µέχρι την Τετάρτη 21:00 της
ίδιας εβδοµάδας.
3.Οι δηλώσεις συµµετοχής των αγώνων πρέπει να αποστέλλονται µόνο στο έντυπο της ΕΟΧ
4.

Οι δηλώσεις συµµετοχής θα πρέπει να γίνουν στον οργανωτή σύλλογο (φαξ ή
ηλεκτρονικά) και στον χρονοµέτρη της ΕΟΧ (eoxtimekeeper@gmail.com).
Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι δηλώσεις θα γίνονται στην ΕΟΧ.

5.

Στελέχη αγώνων:
Τσουρέκας Τιµολέων, τεχ. σύµβουλος
Ξάνθης Κυριάκος, οµοσπονδιακός προπονητής
Αναστασιάδης Νικόλαος, οµοσπονδιακός προπονητής
Χρόνης Βασίλειος, χρονοµέτρης
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Ζ. Αγωνιστικές κατηγορίες
Οι αγωνιστικές κατηγορίες των αθλητών για την περίοδο 2016-17 θα είναι, σύµφωνα µε τους
πίνακες που ακολουθούν:

Αντοχή

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕ
Σ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΈΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΑ

ΠΡΟΑ

Μέχρι 2007

ΠΑΝΠ-ΠΑΝΚ

ΠΑΜΠ-ΠΑΓΚ

2005-2006

Π1-Κ1
Π2-Κ2
Ε-Ν
ΝΑ-ΝΓ

2003 και 2004

Π-Κ

2001 και 2002
1997,1998,1999,2000

ΑΓΕΝ

1996, 1995, 1994

Α-Γ

Από 1993

Δίαθλο
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΒΟΛΕΣ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΟΠΛΟΥ

ΣΤΟΧΟΥ

2006-2005

ΟΧΙ

P µε στήριξη, 35 mm

Π-Κ

2004-2003-2002

ΟΧΙ

P-P, 35 mm

Ε-Ν

1998-1999~2000-2001

ΝΑΙ

P-S, 35 mm

Ν-Ν

1997-1996

ΝΑΙ

P-S, 15-35 mm

Α-Γ

Από 1995

ΝΑΙ

P-S, 15-35 mm

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΈΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΠΑΜ~ΠΑΓ
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Κριτήρια επιλογής εθνικών οµάδων και διεθνών αποστολών
Ι. Κανονισµός συµµετοχής στις Εθνικές οµάδες Αντοχής και Διάθλου
1.Για να αποκτήσει ένας αθλητής το δικαίωµα να είναι µέλος της Εθνικής Οµάδας πρέπει να έχει
συµµετάσχει στο Εθνικό πρωτάθληµα της τρέχουσας ή/και της προηγούµενης περιόδου. Μόνο
σοβαροί λόγοι υγείας αποτελούν αιτιολογία απουσίας.

ΙΙ ΑΝΤΟΧΗ
1. Ολυµπιακές Ηµέρες (EYOF) 2017
1.Ηλικίες : σύµφωνα µε την εγκύκλιο της ΕΟΕ
2.Αριθµός µελών αποστολής:
Αθλητές: Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο της ΕΟΕ
Συνοδοί: Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο της ΕΟΕ
Κριτήρια επιλογής:
1η δήλωση (long list) µέχρι 8 Δεκεβρίου. Θα δηλωθούν οι τρεις καλύτεροι και οι τρείς
καλύτερες µε βάση τους βαθµούς FIS (λίστα που θα είναι σε ισχή).
Οριστική δήλωση µέχρι 7 Ιανουαρίου. Θα προκριθούν οι καλύτεροι αθλητές και αθλήτριες
µε βάση το Μ.Ο των δύο καλύτερων αποτελεσµάτων* (βαθµοί FIS) ανά τύπο αγωνίσµατος
(sprint, distance) της αγωνιστικής περιόδου 2016-17, συµπεριλαµβανοµένου των διεθνών
αγώνων ρόλλερσκι. Στην περίπτωση ενός αποτελέσµατος θα πολλαπλασιαστεί το µοναδικό
αποτέλεσµα (βαθµοί αγώνα) µε το 1,4.
• Στην περίπτωση που θα είναι ο/η ίδιος/α αθλητής ή αθλητρια πρώτος και στα αθλήµατα
Αντοχής και Δίαθλο θα επιλεγούν ο/η πρώτος/η και ο/η καλύτερος/η δεύτερος/η
δηλαδή αυτός/η που θα έχει την µικρότερη ποσοστιαία διαφορά από το/ην πρώτο/η σε
ένα από τα δύο αθλήµατα.
2. Παγκόσµιο πρωτάθληµα Αντρών - Γυναικών
Κατηγορίες (FIS): Γεννηµένοι από 16 ετών
Aριθµός µελών αποστολής: εως 13
Αθλητές Αντοχής: Έως δέκα (10) (Άντρες και Γυναίκες) συνολικά.
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Θα συνεκτιµηθούν οι βαθµοί FIS για τον αριθµό επιλογής του κάθε φύλου.
Συνοδοί Αντοχής: Δύο (2) προπονητές και ένας αρχηγός
Δηλώσεις συµµετοχής:
Προσωρινή δήλωση: µέχρι 21 ηµέρες πριν την έναρξη των αγώνων (01.02.2017).
Τελική δήλωση: µέχρι 24 ώρες πριν την έναρξη των αγώνων (20.02.2017)
Κριτήρια επιλογής:
Θα προκριθούν οι καλύτεροι αθλητές και αθλήτριες µε βάση το Μ.Ο των δύο καλύτερων
αποτελεσµάτων* (βαθµοί FIS) ανά τύπο αγωνίσµατος (sprint, distance) της αγωνιστικής περιόδου
2016-17. Η αγωνιστική περίοδος θα ξεκινήσει από την 1 Αυγούστου 2016.
Στην περίπτωση ενός (1) αποτελέσµατος θα υπολογίζεται το αποτέλεσµα αυτό µε επιπρόσθετη
ποινή 1,4 ( FIS points rules)
3. Παγκόσµια κύπελλα
Κατηγορίες (FIS): Από 16 ετών
Aριθµός µελών αποστολής: Έως 2 αθλητές
Κριτήρια επιλογής: Οι αθλητές µε λιγότερους από 120 βαθµούς FIS (1 αποτέλεσµα)
4. Βαλκανικά κύπελλα και FIS αγώνες
Κατηγορίες (FIS): ΑΓΕΝ & Π2-Κ2
Aριθµός µελών αποστολής: Θα αποφασίζετε, από την ΤΕΒΑ, για κάθε αποστολή ο αριθµός των
αθλητών και αθλητριών ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά συνολικά τους οκτώ (8). Η ΤΕΒΑ µπορεί
να επιλέξει αθλητές µε συγκεκριµένες ηλικίες για κάθε αγώνα.
Κριτήρια επιλογής: Οι αθλητές µε βάση τους καλύτερους βαθµούς FIS (Λίστες FIS) και ΕΟΧ (όταν
δεν υπάρχουν βαθµοί FIS).
Η συµµετοχή των αθλητών των σωµατείων είναι ελεύθερη στα Βαλκανικά κύπελλα (COC) και
διεθνείς αγώνες µετά όµως από έγκριση της ΤΕΒΑ και δήλωση µέσω της ΕΟΧ. Η δήλωση
συµµετοχής των αθλητών από τα σωµατεία προς την ΕΟΧ πρέπει γίνεται τουλάχιστον 7 ηµέρες
8!
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πριν τη διεξαγωγή των αγώνων. Η ευθύνη όπως και τα έξοδα της αποστολής αφορούν τα
σωµατεία.
5. Βαλκανικό κύπελλο και FIS Αγώνας (Ελλάς)
Κατηγορίες (FIS): ΑΓΕΝ και Π2-Κ2
Aριθµός µελών αποστολής: Χωρίς περιορισµό. Οι αθλητές θα πρέπει να έχουν ενεργό κωδικό FIS.
Αθλητές/τριες που δεν έχουν κωδικό FIS θα αγωνιστούν σε ξεχωριστό γκρουπ και θα πάρουν
κατάταξη µόνο στα αποτελέσµατα των ΠΑΧ και των Κυπέλλων. Επίσης, δε θα µπορούν να
αγωνιστούν στους τελικούς Σπριντ.
Δηλώσεις συµµετοχής: Θα γίνουν από τα σωµατεία τους
Κριτήρια επιλογής: Δεν υπάρχουν

ΙΙΙ. ΔΙΑΘΛΟ
1. Ολυµπιακές Ηµέρες (EYOF) 2017 Διάθλου
1. Ηλικίες : σύµφωνα µε την εγκύκλιο της ΕΟΕ
2. Αριθµός µελών αποστολής:
Αθλητές: Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο της ΕΟΕ
Συνοδοί: Ένας (1) προπονητής
3. Κριτήρια επιλογής:
1η δήλωση (long list) µέχρι 8 Δεκεβρίου. Θα δηλωθούν οι τρεις καλύτεροι και οι τρείς
καλύτερες µε βάση τους βαθµούς IBU.
Οριστική δήλωση µέχρι Ιανουαρίου. Η αγωνιστική περίοδος θα ξεκινήσει από την 1
Αυγούστου 2016.
• Στην περίπτωση που θα είναι ο/η ίδιος/α αθλητής ή αθλητρια πρώτος και στα αθλήµατα
Αντοχής και Δίαθλο θα επιλεγούν ο/η πρώτος/η και ο/η καλύτερος/η δεύτερος/η
δηλαδή αυτός/η που θα έχει την µικρότερη ποσοστιαία διαφορά από το/ην πρώτο/η σε
ένα από τα δύο αθλήµατα.
2. Παγκόσµιο πρωτάθληµα αντρών και γυναικών
Κατηγορίες (FIS): Όλες
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Αριθµός µελών αποστολής: Μέχρι 2 Αθλητές και 2 αθλήτριες
Κριτήρια επιλογής: IBU quota
3. ΙΒU CUPS
Κατηγορίες (IBU): ΑΓΕΝ (γεννηµένοι 1996)
Aριθµός µελών αποστολής: Θα αποφασίζετε από την ΤΕΒΑ για κάθε αποστολή ο αριθµός των
αθλητών (γεννηµέν1993 και άνω) ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τους έξι (6) -3 α +3 γ- αθλητές
(IBU quota).
Κριτήρια επιλογής: Επιλεγµένοι αθλητές και η πρόταση της ΤΕΒΑ.
4. Junior ΙΒU CUPS
Κατηγορίες (IBU): Εφήβων και Νέων (γεννηµένοι 2000-1995)
Aριθµός µελών αποστολής: Θα αποφασίζετε από την ΤΕΒΑ για κάθε αποστολή ο αριθµός των
αθλητών (γεννηµένοι 2001 και άνω) ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τους πέντε (5) Άντρες +
πέντε (5) Γυναίκες (IBU quota).
Κριτήρια επιλογής: Επιλεγµένοι αθλητές και η πρόταση της ΤΕΒΑ.
5. Βαλκανικά κύπελλα
Κατηγορίες (IBU): Όλες
Aριθµός µελών αποστολής: Θα αποφασίζετε από την ΤΕΒΑ για κάθε αποστολή ο αριθµός των
αθλητών και συνοδών ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τους εννέα (9) συνολικά.
Κριτήρια επιλογής: Η κατάταξη στους ΠΑΧ & KYΠ (βαθµοί) και η πρόταση της ΤΕΒΑ.

Εγκεκριµένοι από το Δ.Σ της ΕΟΧΑ τις 23ης Οκτωβρίου 2015
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