ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 2018
ΑΛΠΙΚΑ
Δικαίωµα συµµετοχής
Συνολικός αριθµός αθλητών: 320
Πίνακας Συνολικός αριθμός αθλητών ανα χώρα

ΧΩΡΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΝΤΡΕΣ

14

4 ανα αγωνισµα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

14

4 ανα αγωνισµα

ΟΜΑΔΕΣ

1 mixed team για κάθε χώρα

22

ΣΥΝΟΛΟ
Προυποθέσεις συµµετοχής

Ελάχιστος αριθµός αθλητών ανά χώρα
➢ 1 αθλητής και 1 αθλήτρια µε το Α ή Β κριτήριο
Κριτήρια επιλογής
A- Κριτήριο
Αθλητές/τριες που θα κατατάσσονται στους πρώτους 500 σε ένα αγώνισµα της
Ολυµπιακής λίστας (Οlympic FIS points list) σύµφωνα µε το πίνακα που ακολουθεί εχουν
δικαιώµα να επιλεγούν από την ΕΟΕ και την ΕΟΧΑ.
Β- Κριτήριο
Αθλητές/τριες που έχουν τις απαιτήσεις του Β κριτηρίου της Ολυµπιακής λίστας (Οlympic
FIS points list) για τα αγωνίσµατα Sl & GS, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί,
εχουν δικαιώµα να επιλεγούν από την ΕΟΕ και την ΕΟΧΑ.
A Qualification
Olympic FIS Points List

Downhill

ranked <=500 in DH

<=80.00 pts <=80.00 pts <=80.00 pts

<=140.00 pts

<=140.00 pts

ranked <=500 in SG

<=80.00 pts

<=140.00 pts

<=140.00 pts

<=140.00 pts

<=140.00 pts

ranked <=500 in GS

<=140.00 pts

<=140.00 pts

ranked <=500 in SL

<=140.00 pts

<=140.00 pts

ranked <=500 in AC

Super-G

*Alpine Combined Slalom

<=80.00 pts*

Giant Slalom
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A Qualification
Olympic FIS Points List

Downhill

Super-G

*Alpine Combined Slalom

Giant Slalom

Ranking in the Olympic
FIS Points List

Downhill

Super-G

*Alpine Combined Slalom

Giant Slalom

<=140.00 pts

<=140.00 pts

* Alpine combined. Ο/Η αθλητής/τρια θα πρέπει να έχει 80 βαθµούς (Οlympic FIS points) στο αγώνισµα
του DH

Ολυµπιακές Λίστες
Οlympic FIS points list
Η λίστα αυτή θα αποτελεί ειδική λίστα της FIS για τους ΟΑ και η οριστική θα
δηµοσιευτεί τις 22 Ιανουαρίου 2018. Η λίστα θα υπολογίζει το µέσο όρο
• των πέντε καλύτερων αποτελεσµάτων των αγωνισµάτων SL & GS
• των δύο καλύτερων αποτελεσµάτων των αγωνισµάτων DH, AC, SG
στη διάρκεια του Ολυµπιακού διαστήµατος πρόκρισης 1 July 2016 to 21 January 2018.
Olympic Quota Allocation List
Η λίστα αυτή είναι η συνολική κατάταξη των αθλητών και αθλητριών από τους/τις
πρώτους/ες 500 της Οlympic FIS points list των δύο καλύτερων βαθµολογικά
αγωνισµάτων της ολυµπιακής περιόδου. Η λίστα θα δηµοσιευτεί τις 22 Ιανουαρίου 2018.
Ηλικιακές προυποθέσεις
Γεννηµένοι πριν από την 1 Ιανουαρίου 2001

Κριτήρια επιλογής ελλήνων αθλητών και αθλητριών
1. Ο αθλητής ή η αθλήτρια που θα έχει πετύχει τις προυποθέσεις του Α κριτήριου σε ένα
από τα αγωνίσµατα της Οlympic FIS points list κερδίζει τη θέση πρόκρισης για τους
ΟΑ.
2. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι αθλητές ή αθλήτριες θα έχουν πετύχει τις
προυποθέσεις του Α κριτηρίου σε ένα από τα αγωνίσµατα της Οlympic FIS points list,
ο αθλητής ή αθλήτρια µε την καλύτερη κατάταξη στην Οlympic FIS points list
κερδίζει τη θέση πρόκρισης για τους ΟΑ.
3. Αν δεν υπάρχει αθλητής ή αθλήτρια µε το Α κριτήριο, ο αθλητής ή αθλήτρια θα
επιλεγεί µε το Β κριτήριο και θα προκριθεί αυτός/η µε την
καλύτερη κατάταξη σε µία από τις Ολυµπιακές λίστες (Οlympic FIS points list) των
αγωνισµάτων τεχνικής (SL) και γιγαντιαίας τεχνικής κατάβασης (GS).
4. Στην περίπτωση που δοθούν στην χώρα µας περισσότερες θέσεις στους άντρες ή/και
στις γυναίκες. Οι αθλητές/τριες µε την καλύτερη κατάταξη στην Olympic Quota
Allocation List κερδίζουν την πρόκριση για τους ΟΑ.
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Προσωρινή δήλωση (long list)
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο της ΕΟΕ (Τελική ηµεροµηνία: 9 Οκτωβρίου 2017)
Θα δηλωθούν όσοι αθλητές και αθλήτριες έχουν λιγότερους από 140 βαθµούς σύµφωνα
µε την Ολυµπιακή λίστα (Οlympic FIS points list) που θα ισχύει εκείνο το χρονικό
διάστηµα. Στην περίπτωση που οι αθλητές ή/και οι αθλήτριες που έχουν λιγότερους από
140 βαθµούς δεν ξεπερνούν τον αριθµό των τριών (3), η λίστα της προσωρινής δήλωσης
θα συµπληρωθεί µε τους αµέσως καλύτερους αθλητές ή και αθλήτριες µέχρι τον αριθµό
των τριών.
Τελική δήλωση:
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο της ΕΟΕ.
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ΔΡ. ΑΝΤΟΧΗΣ
Δικαίωµα συµµετοχής
Συνολικός αριθµός αθλητών: 310
Πίνακας Συνολικός αριθμός αθλητών ανα χώρα

ΑΝΤΡΕΣ

ΧΩΡΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

12

4 ανα αγωνισµα
1 οµάδα σε αγώνισµα σκυτάλης

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

12

4 ανα αγωνισµα
1 οµάδα σε αγώνισµα σκυτάλης

ΣΥΝΟΛΟ

20

Προυποθέσεις συµµετοχής
Αριθµός αθλητών ανα χώρα
➢ 1 αθλητής και 1 αθλήτρια µε το Α ή Β κριτήριο
➢ 2ος αθλητής ή αθλήτρια στην περίπτωση που ένας ή µια είναι στους 300 πρώτους
της Ολυµπιακής Λίστας ή
➢ σύµφωνα µε την Olympic Quota Allocation List
Προυποθέσεις επιδόσεων
Κριτήρια επιλογής
A- Κριτήριο
▪ 100 FIS Distance βαθµούς ή
▪ 120 FIS Sprint βαθµούς
Β- Κριτήριο
▪ 300 FIS Distance ή Sprint Βαθµούς

Ολυµπιακές Λίστες
Οlympic FIS points list
Η λίστα αυτή θα αποτελεί ειδική λίστα της FIS για τους ΟΑ και η οριστική θα
δηµοσιευτεί τις 22 Ιανουαρίου 2018. Η λίστα θα υπολογίζει το µέσο όρο των πέντε
καλύτερων αποτελεσµάτων του κάθε τύπο αγωνίσµατος (απόσταση και σπριντ) στη
διάρκεια του διαστήµατος από 1 Ιούλιου 2016 ως 21 Ιανουαρίου 2018.
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Olympic Quota Allocation List
Είναι η συνολική λίστα των αθλητών και αθλητριών που έχουν κατεταγεί στους/ις
πρώτους/ες 500 της Οlympic FIS points list του κάθε αγωνίσµατος (sprint ή distance) και
θα δηµοσιευτεί τις 22 Ιανουαρίου 2018.

Ηλικιακές προυποθέσεις
Γεννηµένοι πριν από την 1 Ιανουαρίου 2002
Κριτήρια επιλογής ελλήνων αθλητών και αθλητριών
➢ Ο αθλητής ή αθλήτρια που θα έχει πετύχει το Α κριτήριο είτε στην Sprint είτε στην
Distance Ολυµπιακή Λίστα (Οlympic FIS points list) κερδίζει τη θέση για τους ΟΑ.
➢ Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι αθλητές ή αθλήτριες θα έχουν πετύχει το
Α κριτήριο στην Sprint ή/και στην Distance Ολυµπιακή Λίστα (Οlympic FIS points
list) ο αθλητής ή αθλήτρια µε τους καλύτερους (λιγότερους) βαθµούς κερδίζει τη
θέση πρόκρισης για τους ΟΑ.
➢ Αν δεν υπάρχει αθλητής ή αθλήτρια µε το Α κριτήριο, τότε µε το Β κριτήριο ο
αθλητής ή αθλήτρια µε τους καλύτερους (λιγότερους) βαθµούς στην Sprint ή
στην Distance Ολυµπιακή Λίστα (Οlympic FIS points list) κερδίζει τη θέση
πρόκρισης για τους ΟΑ.
➢ Στην περίπτωση που αθλητές ή/και αθλητριες έχουν κατεταγεί στους πρώτους 300
της Οlympic FIS points list ο αµέσως επόµενος αθλητής ή αθλήτρια µε τους
καλύτερους (λιγότερους) βαθµούς στην Οlympic FIS points list κερδίζει τη θέση
πρόκρισης για τους ΟΑ.
➢ Στην περίπτωση που αθλητές και αθλήτριες έχουν κατεταγεί στους πρώτους 500
της Οlympic FIS points list και δοθούν στην χώρα µας περισσότερες από µια θέσεις
στους άντρες ή/και στις γυναίκες. Οι αθλητές ή/και αθλήτριες µε την καλύτερη
κατάταξη στην Olympic Quota Allocation List κέρδίζουν την πρόκριση για τους ΟΑ.

Προσωρινή δήλωση (long list)
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο της ΕΟΕ. Τελική ηµεροµηνία: 9 Οκτωβρίου 2017)
Θα δηλωθούν όσοι αθλητές και αθλήτριες έχουν λιγότερους από 300 βαθµούς στην
Ολυµπιακή λίστα (Οlympic FIS points list) που θα ισχύει εκείνο το χρονικό διάστηµα.
Στην περίπτωση που οι αθλητές ή/και οι αθλήτριες που έχουν λιγότερους από 300
βαθµούς δεν ξεπερνούν τον αριθµό των τριών (3), η λίστα της προσωρινής δήλωσης θα
συµπληρωθεί µε τους αµέσως καλύτερους αθλητές ή και αθλήτριες µέχρι τον αριθµό των
τριών.
Τελική δήλωση
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο της ΕΟΕ
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ΔΙΑΘΛΟ
Δικαίωµα συµµετοχής
Συνολικός αριθµός αθλητών: 230 (115 ΆΝΤΡΕΣ + 115 ΓΥΝΑΙΚΕΣ)
Πίνακας Συνολικός αριθμός αθλητών ανα χώρα
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΧΩΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ

1-5

6

4

6-20

5

4

21-22

2

2

IBU QUALI
POINTS

2

2

Προυποθέσεις συµµετοχής
Αριθµός αθλητών ανα χώρα
➢ Μέχρι 2 αθλητές και 2 αθλήτριες
Προυποθέσεις επιδόσεων
Για να κερδίσει το δικαίωµα να συµµετάσχει στους ΧΟΑ, ένας/µια αθλητής/τρια πρέπει
να έχει λιγότερο από 180 βαθµούς (IBU qualifying points) στο τέλος του τελευταίου
τριµήνου πριν τους ΧΟΑ ή να εκπληρώνει τα ακόλουθα κριτήρια στη διάρκεια των
περιόδων 2016-17 και 2017-18:
a.

Να έχουν δύο αποτελέσµατα µε λιγότερους από 150 IBU qualifying points
στις διοργανώσεις IBU Cup, Open European Championships (OECH), World
Championships (WCH) και World Cup (WC) στα αγωνίσµατα Sprint και
Individual

b.

Να έχουν τερµατίσει δύο φορές στους πρώτους µισούς στο Junior World
Championships (JWCH) - όχι Youth -

c.

Να έχουν ένα αποτέλεσµα από τα κριτήρια a. και b.

Κριτήρια επιλογής ελλήνων αθλητών και αθλητριών
Ο/Η ή οι αθλητές/τριες µε τους καλύτερους (λιγότερους) βαθµούς στην λίστα IBU
qualifying points στο τέλος του τελευταίου τριµήνου πριν τους ΧΟΑ κερδίζει/ουν τη θέση
πρόκρισης για τους ΟΑ.
Ηλικιακές προυποθέσεις
Γεννηµένοι πριν από την 1 Ιανουαρίου 2002
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Προσωρινή δήλωση (long list)
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο της ΕΟΕ. (Τελική ηµεροµηνία: 9 Οκτωβρίου 2017)
Θα δηλωθούν όσοι αθλητές και αθλήτριες έχουν λιγότερους από 250 βαθµούς στην λίστα
IBU qualifying points της περιόδου 2016-17
Τελική δήλωση
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο της ΕΟΕ.

ΔΙΑΘΛΟ και ΑΝΤΟΧΗ
Στην περίπτωση που ο/η ιδιος/α αθλητής ή αθλήτρια έχουν κερδίσει την πρόκριση και
στα δύο αθλήµατα Αντοχή και Διάθλο η επιλογή των αθλητών ανά άθληµα γίνεται ως
εξής:
Ο/Η ή οι αθλητές/τες που κέρδισαν την πρόκριση στο Δίαθλο θα επιλεγούν στο άθληµα
του Διάθλου.
Ο/Η ή Οι αµέσως επόµενος/η ή /οι αθλητές/τριες σύµφωνα µε τη βαθµολογία και τις
προυποθέσεις της παρούσας εγκυκλίου στο άθληµα της Αντοχής θα επιλεγούν να
συµµετάσχουν στο συγκεκριµένο άθληµα (Αντοχή).
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AΚΡΟΒΑΤΙΚΟ ΣΚΙ (Freestyle Ski)
Αγωνίσµατα: Aerials, Moguls, Ski Cross, Ski Halfpipe, Ski Slopestyle
Δικαίωµα συµµετοχής
Πίνακας Συνολικός αριθμός αθλητών
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΝΤΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Aerials

25

25

Moguls

30

30

Ski Cross

32

32

Ski Halfpipe

30

24

Ski Slopestyle

30

24

Πίνακας Συνολικός αριθμός αθλητών ανα χώρα
ΧΩΡΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΝΤΡΕΣ

16

4 ανα αγωνισµα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

16

4 ανα αγωνισµα

ΣΥΝΟΛΟ

30

Προυποθέσεις επιδόσεων
Οι αθλητές που έχουν το δικαίωµα της επιλογής για να συµµετάσχουν στους ΟΑ θα πρέπει
να έχουν τις παρακάτω προυποθέσεις:
• Να έχουν τερµατίσει στους 30 πρώτους της σειράς των παγκοσµίων κυπέλλων και του
παγκοσµίου πρωταθλήµατος 2017 στη διάρκεια της Ολυµπιακής περιόδου από 1
Ιουλίου 2016 εως 21 Ιανουαρίου 2018. Να έχουν τους παρακάτω ελάχιστους βαθµούς
στο αγωνίσµα που τους αφορά στη FIS Points List που θα ανακοινωθεί τις 22
Ιανουαρίου 2018:
Ski Cross: 80.00 FIS points
Moguls: 80.00 FIS points
Aerials: 80.00 FIS points
Ski Halfpipe: 50.00 FIS points
Ski Slopestyle: 50.00 FIS points
Ηλικιακές προυποθέσεις
Στο αγώνισµα του Ski Cross οι αθλητές/τριες πρέπει να είναι γεννηµένοι πριν την 1
Ιανουαρίου 2002.
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Στα υπόλοιπα αγώνισµατα οι αθλητές/τριες πρέπει να είναι γεννηµένοι πριν την 1
Ιανουαρίου 2003.
Επιλογή ελλήνων αθλητών/τριών
Οι έλληνες αθλητές/τριες µε την καλύτερη κατάταξη στην Olympic Quota Allocation List θα
επιλεγούν για τους Ολυµπιακούς Αγώνες 2018. Στην περίπτωση ισοβαθµίας ο/η αθλητής/
τρια µε την καλύτερη κατάταξη στην FIS points list που θα δηµοσιευτεί τις 22 Ιανουαρίου
2018 θα επιλεγεί. Εαν υπάρχει ακόµη ισοβαθµία ο/η αθλητής/τρια µε τις καλύτερες θέσεις
στα WC & WCH 2017 στο συγκεκριµένο αγώνισµα στη διάρκεια της Ολυµπιακής περιόδου
θα επιλεγεί.
Προσωρινή δήλωση (long list)
Θα δηλωθούν όσοι έλληνες αθλητές & τριες θα έχουν κατάταξη στους 40 πρώτους των WC
ή WCH ή/και θα έχουν πετύχει τους παρακάτω βαθµούς FIS σε έναν διεθνή αγώνα (FIS)
µέχρι την καταλυτική ηµεροµηνία, σύµφωνα µε την εγκύκλλιο της ΕΟΕ.
Ski Cross: 100.00 FIS points
Moguls: 100.00 FIS points
Aerials: 100.00 FIS points
Ski Halfpipe: 80.00 FIS points
Ski Slopestyle: 80.00 FIS points
Τελική δήλωση
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο της ΕΟΕ.
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ΧΙΟΝΟΣΑΝΙΔΑ
Αγωνίσµατα: PGS, SΒΧ, Halfpipe, Slopestyle, Big Air
Δικαίωµα συµµετοχής
Πίνακας Συνολικός αριθμός αθλητών-1
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΝΤΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

PGS

32

32

Big Air

40

30

SBX

40

30

Halfpipe

30

24

Slopestyle

40

30

Πίνακας Συνολικός αριθμός αθλητών ανα χώρα-1
ΧΩΡΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΝΤΡΕΣ

14

4 ανα αγωνισµα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

14

4 ανα αγωνισµα

ΣΥΝΟΛΟ

26

Προυποθέσεις επιδόσεων
Οι αθλητές που έχουν το δικαίωµα της επιλογής για να συµµετάσχουν στους ΟΑ θα πρέπει
να έχουν τις παρακάτω προυποθέσεις:
• Να έχουν τερµατίσει στους 30 πρώτους της σειράς των παγκοσµίων κυπέλλων και του
παγκοσµίου πρωταθλήµατος 2017 στη διάρκεια της
• Ολυµπιακής περιόδου από 1 Ιουλίου 2016 εως 21 Ιανουαρίου 2018. Να έχουν τους
παρακάτω ελάχιστους βαθµούς στο αγωνίσµα που τους αφορά στη FIS Points List που
θα ανακοινωθεί τις 22 Ιανουαρίου 2018:
PGS: 100.00 FIS points
SBX: 100.00 FIS points
Big Air ή Slopestyle: 50.00 FIS points
Halfpipe: 50.00 FIS points
Slopestyle: 50.00 FIS points
Ηλικιακές προυποθέσεις
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Οι αθλητές/τριες πρέπει να είναι γεννηµένοι πριν την 1 Ιανουαρίου 2003.
Επιλογή ελλήνων αθλητών/τριών
Οι έλληνες/δες αθλητές/τριες µε την καλύτερη κατάταξη στην Olympic Quota Allocation List
θα επιλεγούν για τους Ολυµπιακούς Αγώνες 2018. Στην περίπτωση ισοβαθµίας ο/η
αθλητής/τρια µε την καλύτερη κατάταξη στην FIS points list που θα δηµοσιευτεί τις 22
Ιανουαρίου 2018 θα επιλεγεί. Εαν υπάρχει ακόµη ισοβαθµία ο/η αθλητής/τρια µε τις
καλύτερες θέσεις στα WC & WCH 2017 στο συγκεκριµένο αγώνισµα στη διάρκεια της
Ολυµπιακής περιόδου θα επιλεγεί.
Προσωρινή δήλωση (long list)
Θα δηλωθούν όσοι έλληνες αθλητές & τριες θα έχουν κατάταξη στους 40 πρώτους των WC
ή WCH ή/και θα έχουν πετύχει τους παρακάτω βαθµούς FIS σε έναν διεθνή αγώνα (FIS)
µέχρι την καταλυτική ηµεροµηνία, σύµφωνα µε την εγκύκλλιο της ΕΟΕ.
SBX: 140.00 FIS points
PGS: 140.00 FIS points
Halfpipe: 80.00 FIS points
Ski Slopestyle: 80.00 FIS points
Big Air: 80.00 FIS points
Τελική δήλωση
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο της ΕΟΕ.
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