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Α. Είδος αγώνων  

1. Προαγωνιστική κατηγορία 
1.1 Οι αγώνες προ-αγωνιστικής µπορούν να οργανωθούν παράλληλα µε την επίσηµη διοργά-
νωση του Εθνικού Πρωταθλήµατος µε ευθύνη των οργανωτών συλλόγων 
1.2 Η κατηγορία χωρίζεται σε (2) δύο υποκατηγορίες (ΠΡΟ 1 και ΠΡΟ2) 
1.3 Οι αγώνες προτείνεται να έχουν παιγνιώδη µορφή. 
1.4 Σε όλους τους συµµετέχοντες θα πρέπει απονέµεται κάποιο έπαθλο. 
1.5 Την ευθύνη συµµετοχής (πάσης φύσης τραυµατισµό) του κάθε αθλητή την έχει το σωµα-
τείο που ανήκει ο αθλητής.  

2.  Αγώνες Παιδιών (Κύπελλα ΠΑΜ, ΠΑΓ, ΠΡΟΑ)  
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 ΠΑΜΠ και ΠΡΟΑ. Η Οργανωτική Επιτροπή µπορεί να αποφα-
σίσει να διεξαχθούν και µεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες (Π-Κ). 
2.3 Την ευθύνη διοργάνωσης του αγώνα την έχει η ΕΟΧΑ. 

Β. Συµµετοχές αθλητών 
1. Διαπίστευση αθλητών: 
Σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-
082018 ΚΥΑ του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού (ΑΔΑ: 
61BΖ4653Π4 - 2Ω3), (ΦΕΚ 3254/Β' 708-08-2018) µε θέµα «Κάρτα Υγείας Αθλητή», ισχύουν τα 
εξής: 

ι) Στο µπροστινό µέρος στα «Δελτία Αθλητή» τα οποία συµπληρώνετε για τους αθλητές σας 
(και τα οποία εφεξής θα ονοµάζονται «Κάρτα Υγείας»), θα πρέπει να προσθέτετε ιδιοχείρως 
το ΑΜΚΑ του κάθε αθλητή. 

ιι). Η Κάρτα Υγείας (Δελτίο Αθλητή) θεωρείται από γιατρούς µονάδων παροχής υπηρεσιών 
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, Νοµαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστηµιακών 
Νοσοκοµείων, υγειονοµικών στρατιωτικών µονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε 
σχέση µε το Δηµόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ιατρούς του ιδιωτικού τοµέα, κατέχοντες την 
καρδιολογική ειδικότητα. 

Με την υπογραφή και σφραγίδα του ο καρδιολόγος βεβαιώνει ότι έχουν γίνει οι εξής 
υποχρεωτικές εξετάσεις: 

Α) Κλινική Εξέταση 

Β) Ατοµικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό 

Γ) Ηλεκτροκαρδιογράφηµα 

ιιι) Η θεώρηση του γιατρού έχει διάρκεια 1 (ενός) έτους (1 Ιουλίου-30 Ιουνίου) 

1.1.1 Η ύπαρξη της συγκεκριµένης κάρτας είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για 
τη συµµετοχή των αθλητών σας σε προπονήσεις και αγώνες. 

1.1.2 Οι Τεχνικοί Εκπρόσωποι, µέλη της Ε.Ε. ή εντεταλµένοι της στην σύσκεψη και στην 
αφετηρία θα ελέγχουν µόνο το δελτίο του αθλητή. Ο έλεγχος είναι δεσµευτικός για τις 
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οµάδες που είναι υποχρεωµένες να τις έχουν πάντα στις συσκέψεις αρχηγών και στην 
αφετηρία κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

2. Κωδικοί FIS 

2.1 Στις κατηγορίες ΑΓΕΝ όλοι οι αθλητές θα πρέπει να έχουν ενεργό κωδικό FIS. 

3. Αριθµός αθλητών και σωµατείων  
3.1 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). 

4. Οµαδικό Σπριντ   
4.1 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).   
4.2 Δεν θα υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των οµάδων/ανά σωµατείο  
4.3 Οι αθλητές / τριες των κατηγοριών Π-Κ µπορούν να συµµετέχουν σε οποιαδήποτε µεγα-
λύτερη κατηγορία. 
4.4 Οι αθλητές/τριες των κατηγοριών ΠΑΜ-ΠΑΓ µπορούν να συµµετάσχουν στις κατηγορίες Π-
Κ. 
4.5 Στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιηθούν κατηγορίες Παίδων ή και Κορασίδων στο 
αγώνισµα του Οµαδικού Σπριντ, οι αθλητές/τριες των κατηγοριών ΠΑΜ και ΠΑΓ έχουν δικαί-
ωµα συµµετοχής σε µεγαλύτερη κατηγορία και ως έναν αθλητή ή αθλήτρια σε κάθε οµάδα. 
Δεν µπορεί δηλαδή να συµµετέχει οµάδα µε δύο αθλητές/τριες ΠΑΜ ή ΠΑΓ. 

    
5. Ατοµικό Σπριντ 
5.1 Στους αγώνες ΑΓΕΝ στην τελική φάση θα συµµετέχουν εως οι δεκαέξι (16) καλύτεροι 
αθλητές της προκριµατικής φάσης  
5.2 Στους αγώνες Π-Κ στην τελική φάση θα συµµετέχουν εως οι οκτώ (8) καλύτεροι αθλητές/
τριες της προκριµατικής φάσης  
5.3 Η φάση των τελικών όλων των κατηγοριών θα πραγµατοποιείται µε τέσσερις (4) ή έξι (4) 
αθλητές – τριες. 
5.4 Οι αθλητές/τριες των κατηγοριών ΠΑΜ-ΠΑΓ δεν µπορούν να συµµετάσχουν στις κατηγορί-
ες Π-Κ στο αγώνισµα του Ατοµικού Σπριντ. 

6. Αγώνας Σκι Cross  
6.1 Κατηγορία Π-Κ 
6.1.1 O αγώνας υπολογίζεται ως αγώνας Κυπέλλου Ελλάδος  
6.1.2 Ο αγώνας περιλαµβάνει δύο φάσεις προκριµατική και τελική 
6.1.3  Η προκριµατική φάση θα πραγµατοποιηθεί µε διαλειµµατική εκκίνηση. 
6.1.4  Στην τελική φάση θα αγωνιστούν οι 8 καλύτεροι αθλητές και αθλήτριες σύµφωνα µε το 
πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται στο αγώνισµα σπριντ. 
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6.1.5 Στον αγώνα θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον πέντε (5) ασκήσεις µε δεξιότητες και 
ικανοποιητικός χώρος για εκκίνηση και τερµατισµό. 
6.2 Κατηγορία Παµπαίδων-Παγκορασίδων 
6.2.1 Οι εκκινήσεις προτείνεται να πραγµατοποιηθούν µε οµαδική µορφή ή σε οµάδες 
6.2.2 Πραγµατοποιείται µόνο τελική φάση.   
6.2.3 Στον αγώνα θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις (3) εως πέντε (5) ασκήσεις µε 
δεξιότητες και ικανοποιητικός χώρος για εκκίνηση και τερµατισµό. 

7. Aγώνες Ρολλερσκι 
7.1 Τα αγωνίσµατα στις κατηγορίες Π-Κ και ΠΑΜ–ΠΑΓ θα πραγµατοποιούνται µόνο µε 
ελεύθερη τεχνική.                 
7.2  Οι αθλητές µπορούν να αγωνίζονται µε τους τύπους ρόλλερσκι που προβλέπουν οι KAX 
και ο ICR                
7.3 Μπορούν να πραγµατοποιηθούν παράλληλα µε τους αγώνες ρολλερσκι και αγώνες µε 
πατίνια (inline skate) για το εθνικό πρωτάθληµα. 

8. Aγώνες θερινoύ Διάθλου 
8.1 Στο θερινό Διάθλο θα πραγµατοποιηθούν οι τύποι των αγωνισµάτων, σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς της IBU για τους θερινούς αγώνες µε τρέξιµο. 

Γ. Κυπελλούχος Ελλάδος 
1. Οι καλύτεροι αθλητής και αθλήτρια κατακτούν τον τίτλο του Κυπελλούχου Ελλάδος ΒΑ 
2020 από το σύνολο των αγώνων, συµπεριλαµβανοµένων των θερινών. Η βαθµολογία υπολο-
γίζεται 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,  
Κορασίδων, 
Παµπαίδων, 
Παγκορασίδων. 

3. Από το συνολική βαθµολογία όλων των αθλητών και αθλητριών της κάθε κατηγορίας 
(ΑΓΕΝ και ΠΚ) για κάθε συλλόγο, θα αναδεικνύεται ο Κυπελλούχος Πολυνίκης σύλλογος του 
2020. 
4. 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 ΕΟΧΑ. Στο 
σπρίντ, ο/η καλύτερος/η αθλητής/τρια αγωνίζεται πρώτος/η και στις αποστάσεις µε δια-
λειµµατικές εκκινήσεις ο/η καλύτερος/η τελευταίος. Η Ε.Ε. µπορεί να τροποποιήσει τα πα-
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ραπάνω προκειµένου να διασφαλίσει καλύτερες συνθήκες εκκίνησης για τους καλύτερους 
αθλητές. 
3. Στις κατηγορίες παίδων κορασίδων σε όλους τους αγώνες οι λίστες εκκινήσεις θα πραγµα-
τοποιούνται µε κλήρωση. Η Ε.Ε. µπορεί να τροποποιήσει τα παραπάνω προκειµένου να δια-
σφαλίσει καλύτερες συνθήκες εκκίνησης για τους καλύτερους αθλητές. 
4. Στους αγώνες οµαδικού σπριντ θα δίνεται ένας διάδροµος εκκίνησης για κάθε σωµατείο. 
Οι αθλητές µε καλύτερη βαθµολογία έχουν προτεραιόητα. 

Ε. Υπολογισµός βαθµών αγώνων 
1. Τύπος υπολογισµού βαθµών για Αντοχή και Δίαθλο                                                                
Βαθµοί = ((χρόνος αθλητή/χρόνου νικητή)-1) x F 

2. Η σταθερά υπολογισµού (F) των βαθµών FIS & ΕΟΧΑ για τα αγωνίσµατα των ΑΓΕΝ είναι:  
   διαλειµµατικής εκκίνησης CC & ROL (TC>28m/km)                       800 

   σπρίντ και καταδίωξη (Pursuit) CC & ROL (TC>28m/km)       1200 

 οµαδικής εκκίνησης CC & ROL (TC>28m/km)        1400 
 οµαδικής εκκίνησης CC & ROL (TC<28m/km)        2800 

3. Η σταθερά υπολογισµού  (F) των βαθµών FIS για όλα τα αγωνίσµατα των Π-Κ είναι 800  
4. H σταθερά υπολογισµού στα αγωνίσµατα Διάθλου είναι 800 

ΣΤ. Δηλώσεις συµµετοχής-Προκηρύξεις αγώνων  
1. Tο πρόγραµµα και η πρόσκληση αγώνα (συµπεριλαµβανοµένων των διασυλλογικών) θα 
γίνεται σε συνεργασία µε τον Τεχνικό Σύµβουλο της EOXΑ και τον οργανωτή – σωµατείο. 
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 
ΕΟΧΑ.  
4. Οι δηλώσεις συµµετοχής θα πρέπει να γίνουν στον οργανωτή σύλλογο (φαξ ή ηλεκτρονι-
κά) και στον χρονοµέτρη της ΕΟΧΑ (eoxtimekeeper@gmail.com). Μόνο σε εξαιρετικές περι-
πτώσεις οι δηλώσεις θα γίνονται στην ΕΟΧΑ.               
5. Μαζί µε τις δηλώσεις συµµετοχής θα πρέπει να αποστέλουνται ηλεκτρονικά η εξουσιοδό-
τηση του αρχηγού αποστολής του σωµατείου και η βεβαίωση ασφάλισης των αθλητών 
(ασφαλιστήριο).  

6. Στελέχη αγώνων: 

Τσουρέκας Τιµολέων, τεχ. σύµβουλος 

Ξάνθης Κυριάκος, οµοσπονδιακός προπονητής 
Αναστασιάδης Νικόλαος, οµοσπονδιακός προπονητής 
Τίτας Χρήστος, οµοσπονδιακός προπονητής 
Βάικου Μαρία, οµοσπονδιακός προπονητής 

Χρόνης Βασίλειος, χρονοµέτρης  
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Ζ. Απονοµές επάθλων στους αγώνες 
1.Στις κατηγορίες ΑΓΕΝ θα απονεµηθούν έπαθλα στους τρεις πρώτους: Κύπελλο ο/η πρώτος/
η και µετάλλια οι τρεις πρώτοι/ες. 

2.Στις κατηγορίες Π-Κ θα απονεµηθούν έπαθλα στους έξι πρώτους/ες: Κύπελλο ο/η πρώτος/
η και µετάλλια οι τρεις πρώτοι/ες. Διπλώµατα θα απονεµηθούν στους έξι πρώτους. 

3.Στις κατηγορίες ΠΑΜ ΠΑΓ θα απονεµηθούν έπαθλα στους έξι πρώτους/ες: Κύπελλο ο/η 
πρώτος/η και µετάλλια οι τρεις πρώτοι/ες. Διπλώµατα θα απονεµηθούν στους έξι πρώ-
τους. 

4.Στις κατηγορίες ΠΡΟ θα απονεµηθούν µετάλλια σε όλους/ες του συµµετέχοντες. 

Η. Αγωνιστικές κατηγορίες 
Οι αγωνιστικές κατηγορίες των αθλητών για την περίοδο 2020-21 (θερινοί και χειµερινοί 
αγώνες) θα είναι, σύµφωνα µε τους πίνακες που ακολουθούν: 

Αντοχή 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΈΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΑ 1
ΠΡΟΑ

2014-13

ΠΡΟΑ 2 2012-2011

ΠΑΜ-ΠΑΓ ΠΑΜ-ΠΑΓ 2010-2009

Π-Κ Π-Κ 2008-2007-2006

Ε-Ν

ΑΓΕΝ

2001-2002-2003-2004-2005

ΝΑ-ΝΓ 2000-1999-1998

Α-Γ Από 1997
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Δίαθλο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΈΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΟΠΛΟΥ

ΒΟΛΕΣ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

ΣΤΟΧΟΥ

ΠΡΟΑ 1 2014-13 OXI
P µε στήριξη, 35 mm ή 

Laser

ΠΡΟΑ 2 2012-2011 OXI
P µε στήριξη, 35 mm ή 

Laser

ΠΑΜ-ΠΑΓ 2010-2009 ΟΧΙ P-P µε στήριξη, 35 mm ή 

Laser

Π-Κ 2008-2007-2006 ΟΧΙ P-P, 35 mm ή Laser

Ε-Ν 2002-2003-2004-2005 ΝΑΙ P-S, 35 mm

Ν-Ν 1999-2000-2001 ΝΑΙ P-S, 15-35 mm

Α-Γ Από 1998 ΝΑΙ P-S, 15-35 mm
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Κριτήρια επιλογής εθνικών ομάδων και διεθνών αποστολών  

Ι. Κανονισμός συμμετοχής στις Εθνικές ομάδες Αντοχής και Διάθλου
Για να αποκτήσει ένας αθλητής/τρια το δικαίωμα να είναι μέλος της Ε.Ο. πρέπει να έχει 
συμμετάσχει στους αγώνες του Ε.Π της φετινής ή της προηγούμενης περιόδου. Μόνο 
σοβαροί λόγοι υγείας αποτελούν αιτιολογία απουσίας, οι οποίοι θα πρέπει να 
αποδεικνύονται με επίσημες ιατρικές γνωματεύσεις. 

ΙΙ ΑΝΤΟΧΗ 

1. Ολυμπιακές Ημέρες (EYOF) 2021
Ηλικίες : Γεννημένοι 2003 και 2004
Αριθμός μελών αποστολής: 
Αθλητές: Σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΕΟΕ 
Συνοδοί: Σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΕΟΕ 
Δήλωση συμμετοχής
1η δήλωση (long list): Όχι αργότερα από τις ….… Θα δηλωθούν οι τρεις καλύτεροι και οι 
τρείς καλύτερες χιονοδρόμοι με βάση τους βαθμούς FIS (λίστα που θα είναι σε ισχύ). 
Οριστική δήλωση: Όχι αργότερα από τις …………… 
Κριτήρια επιλογής: 
Στην περίπτωση των λιγότερων των πέντε (5) αποτελέσματων θα υπολογίζεται το αποτε-
́λεσμα αυτό με επιπρόσθετη ποινή σύμφωνα με το πίνακα που ακολουθεί:

4 αποτελέσματα x 1.1 = FIS points

3 αποτελέσματα x 1.2 = FIS points

2 αποτελέσματα x 1.3 = FIS points

1 αποτελέσματα x 1.4 = FIS pointΣτην 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 το 2005

Aριθμός μελών αποστολής: εως 15

Αθλητές Αντοχής: Έως δέκα (15) (Άντρες και Γυναίκες) συνολικά.

Θα συνεκτιμηθούν οι βαθμοί FIS για τον αριθμό επιλογής του κάθε φύλου.  
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Συνοδοί Αντοχής: Δύο (2) προπονητές και ένας αρχηγός

Δηλώσεις συμμετοχής: 

Προσωρινή δήλωση: μέχρι 21 ημέρες πριν την έναρξη των αγώνων. 

Τελική δήλωση: μέχρι 24 ώρες πριν την έναρξη των αγώνων

Κριτήρια επιλογής: 

Θα προκριθούν οι καλύτεροι αθλητές και αθλήτριες με βάση το Μ.Ο των πέντε (5) καλυ-
́τερων αποτελεσμάτων* (βαθμοί FIS distance και sprint) της αγωνιστικής περιόδου 
2020-21. Η αγωνιστική περίοδος θα ξεκινήσει από την 1 Ιουλίου 2020. *

Στην περίπτωση των λιγότερων των πέντε (5) αποτελέσματων θα υπολογίζεται το αποτε-
́λεσμα αυτό με επιπρόσθετη ποινή σύμφωνα με το πίνακα που ακολουθεί:

4 αποτελέσματα x 1.1 = FIS points

3 αποτελέσματα x 1.2 = FIS points

2 αποτελέσματα x 1.3 = FIS points

1 αποτελέσματα x 1.4 = FIS points

Η επιλογή των αθλητών που θα συμμετέχουν στα αγωνίσματα του WCH θα εξαρτηθεί από τους 
βαθμούς FIS, λίστα πρόκρισης ΕΟΧΑ*.

4. Παγκόσμια κύπελλα 

Κατηγορίες (FIS): Γεννημένοι από το 2005  
Aριθμός μελών αποστολής: Έως 2 αθλητές 
Κριτήρια επιλογής: Οι αθλητές με λιγότερους από 120 βαθμούς FIS (1 αποτέλεσμα) 

5. Βαλκανικά κύπελλα, FIS και ROL αγώνες 

Κατηγορίες (FIS): ΑΓΕΝ 

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 sprint 
& distance που είναι σε ισχύ) και ΕΟΧΑ (όταν δεν υπάρχουν βαθμοί FIS). Δύναται να επι-
λεγούν οι υποψήφιοι/ες από επίσημες δοκιμασίες της ΕΟΧΑ.  
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 
ΕΟΧΑ. Η δήλωση συμμετοχής των αθλητών από τα σωματεία προς την ΕΟΧA πρέπει γι-
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́νεται τουλάχιστον 7 ημέρες πριν τη διεξαγωγή των αγώνων. Η ευθύνη όπως και τα έξο-
δα της αποστολής αφορούν τα σωματεία. 

ΙΙΙ. ΔΙΑΘΛΟ 

1. Ολυμπιακές Ημέρες (EYOF) 2021
Ηλικίες : Γεννημένοι 2003 και 2004
Αριθμός μελών αποστολής: 
Αθλητές: Σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΕΟΕ 
Συνοδοί: Σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΕΟΕ 
Δήλωση συμμετοχής
1η δήλωση (long list): Όχι αργότερα από τις ….… Θα δηλωθούν οι τρεις καλύτεροι και οι 
τρείς καλύτερες χιονοδρόμοι με βάση τους βαθμούς FIS (λίστα που θα είναι σε ισχύ). 
Οριστική δήλωση: Όχι αργότερα από τις …………… 
Κριτήρια επιλογής: 
Θα προκριθούν οι καλύτεροι αθλητές και αθλήτριες με βάση το Μ.Ο των δύο καλύτε-
ρων αποτελεσμάτων* (ποσοστο διαφοράς από τον πρώτο)  της αγωνιστικής περιόδου 
2020-21. Η αγωνιστική περίοδος θα ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου 2020. 
Περιπτώσεις-Υποθέσεις:

Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν διεθνείς αγώνες θα προκριθούν οι αθλη-
τές/τριες με βάση τα κριτήρια Δρ. Αντοχής.    

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 εφήβων και νεανίδων 

Κατηγορίες (FIS): Όλες

Αριθμός μελών αποστολής: Μέχρι 4 5 Αθλητές και 4 αθλήτριες 

Κριτήρια επιλογής: Επιλεγμένοι αθλητές και η πρόταση της ΤΕΒΑ. 

3.  ΙΒU CUPS 

Κατηγορίες (IBU): Όσοι/ες έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με την IBU 
(γεννημένοι από 2000)

Aριθμός μελών αποστολής: Θα αποφασίζετε από την ΤΕΒΑ για κάθε αποστολή ο αριθμο-
́ς των αθλητών/τριών 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. Βαλκανικά κύπελλα 
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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 ΕΟΧΑ) και η πρόταση της 
ΤΕΒΑ.

5. Υπόλοιποι διεθνείς αγώνες

Κατηγορίες (IBU): Όλες

Aριθμός μελών αποστολής: Σύμφωνα με την IBU 

Κριτήρια επιλογής: Σύμφωνα με την ΙΒU

Εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της ΕΟΧΑ την 28η Οκτωβρίου 2020
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