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ΑΡΘΡΟ 1  

1. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                   
1.1 Για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 θα ισχύσουν οι παρακάτω 
αγωνιστικές κατηγορίες. 

1.2 Στην περίπτωση που δεν συµπληρώνεται επαρκής αριθµός των οκτώ (8) 
αθλητών και έξι (6) σωµατείων, η κατηγορία µεταφέρεται στην αµέσως 
επόµενη (µεγαλύτερη).         
1.3 Όλοι οι αθλητές των κατηγοριών ΑΓΕΝ οφείλουν να έχουν ενεργό 
κωδικό FIS.            

ΑΡΘΡΟ Νο 2 

ΟΔΗΓΙΕΣ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΛΠΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ  

Κατηγορία  Έτος 
γεννήσεως 

Άνδρες  – Γυναίκες 

ΑΓΕΝ

1998 και νωρίτερα 

(U21) Νέοι – Νέες 1999, 2000 και 
2001

(U18)Έφηβοι  – Νεανίδες  2002 και 2003

(U16) Παίδες Κορασίδες  Π2 Κ2 2004 και 2005

(U14) Μικροί Παίδες – Μικρές 
Κορασίδες Π1 Κ1 2006 και 2007

(U12) Παµπαίδες - Παγκορασίδες
ΠΑΜ 
ΠΑΓ 2008 και 2009

Masters A (Άνδρες ) 1989 έως 1965

Masters Β (Άνδρες) 1964 και νωρίτερα

Masters C (Γυναίκες) 1989 και νωρίτερα
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2.1. 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: 

1. 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. 

2. 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 

Η θεώρηση του γιατρού έχει διάρκεια 1 (ενός) έτους 

2.1.1 Η ύπαρξη της συγκεκριµένης κάρτας είναι υποχρεωτική και αποτελεί 
προϋπόθεση για τη συµµετοχή των αθλητών σας σε προπονήσεις και 
αγώνες.          
2.1.2 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 οµάδες που είναι υποχρεωµένες να τις 
έχουν πάντα στις συσκέψεις αρχηγών και επάνω στην αφετηρία κατά τη 
διάρκεια του αγώνα.        
2.1.3 Τα κράνη των αθλητών για τους ΠΑMΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ είναι 
ελεύθερα  

2.2 Προσωπικός εξοπλισµός αθλητή 
2.2.1 Ο κάθε αθλητής είναι απόλυτα υπεύθυνος για την επιλογή και τη 
συντήρηση του αγωνιστικού εξοπλισµού του. Οι αθλητές/ -τριες και οι 
αρχηγοί 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.  
2.2.2  Η εργοστασιακή ένδειξη του µήκους και της ακτίνας πάνω στα Σκι 
είναι υποχρεωτική. 
2.2.3 Υποχρεωτική να είναι επίσης η χρήση κράνους προδιαγραφών 
ασφαλείας FIS (καινούργιων προδιαγραφών 2015-2019) σε όλα τα 
αγωνίσµατα για αθλητές και ανοιχτήρια στους αγώνες και στις προπονήσεις, 
καθώς και η ύπαρξη φρένων στα Πέδιλα.  
2.2.4 Η παράβαση στις Τεχνικές Προδιαγραφές τιµωρείται µε ακύρωση του 
αθλητή. Ανάλογα µε την περίπτωση σε τέτοια παραπτώµατα µπορεί να 
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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

ΑΚΤΙΝΑ

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΥΨΟΣ ΣΚΙ/

ΔΕΣΤΡΑ/PLATE

CM CM CM M ΜM

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 193 ** <=65 <=98 30 50

SL ΓΥΝΑΙΚΕΣ 155 >=63 - - 50

SL ΑΝΔΡΕΣ 165 * >=63 - - 50

U16 Π2-Κ2 +/-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 (Π1-Κ1) +/-1CM        

GS ΚΟΡΙΤΣΙΑ <=188 <=65 - 17 50
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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 ΕΟΧΑ 

GS ΑΓΟΡΙΑ <=188 <=65 - 17 50

SL ΚΟΡΙΤΣΙΑ >=130 - - - 50

SL ΑΓΟΡΙΑ >=130 - - - 50

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΗΚΟΣ cm

ΑΓΕΝ +/- 1CM

SG ΓΥΝΑΙΚΕΣ 205  +/-10 **

SG ΑΝΔΡΕΣ 210  +/-10 **

GS ΓΥΝΑΙΚΕΣ 188 **

GS ΑΝΔΡΕΣ 193**

SL ΓΥΝΑΙΚΕΣ 155

SL ΑΝΔΡΕΣ 165 *

U16 (Π2-Κ2) +/-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
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
*Για SL εφήβων πρώτη χρονιά -10cm ανοχή.  
** Για SG αντρών-γυναικών και GS αντρών-γυναικών -5cm ανοχή.  
>= Μεγαλύτερο ή ίσο (ελάχιστο). 
<= Μικρότερο ή ίσο (µέγιστο). 

2.3 Δηλώσεις συµµετοχής 
Οι σύλλογοι οφείλουν να στέλνουν τις δηλώσεις συµµετοχής στο επίσηµο 
έντυπο Δήλωσης Συµµετοχής της ΕΟΧΑ, έγκαιρα µε όλα τα στοιχεία 
συµπληρωµένα. 

2.4 Ο οργανωτής σύλλογος 
2.4.1 Ο οργανωτής Σύλλογος είναι ο µόνος υπεύθυνος να αποστείλει 
έγκαιρα την προκήρυξη του αγώνα στην προσωπική διεύθυνση του ΤΕ/
ΕΟΧΑ που έχει ορισθεί.        
2.4.2 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.       
2.4.3 Ο οργανωτής Σύλλογος οφείλει να θέσει στη διάθεση του ΤΕ/ΕΟΧΑ 
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. 

2.5 Η σύσκεψη αρχηγών οµάδων  

2.5.1 Οι συσκέψεις των αρχηγών οµάδων πρέπει να διεξάγονται σε χώρους 
εύκολα προσβάσιµους µε αυτοκίνητο. 

U14 (Π1-Κ1) +/-1CM

GS ΚΟΡΙΤΣΙΑ <=188,  >=130

GS ΑΓΟΡΙΑ <=188,  >=130

SL ΚΟΡΙΤΣΙΑ <=188,  >=130

SL ΑΓΟΡΙΑ <=188,  >=130
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2.5.2 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.  
2.5.3 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. 
2.5.4 Όποια αποστολή δεν κάνει χρήση αυτού του δικαιώµατος τίθεται 
αυτόµατα εκτός κλήρωσης και οι αθλητές της δεν συµµετέχουν στο 
αγώνισµα. 

2.5.5 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 ποιό 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. 
2.5.6 Σε περίπτωση που ένα αγώνισµα δεν διεξαχθεί διεξήχθη εντός 24 
ωρών από την κλήρωση του, είναι υποχρεωτικό να επαναληφθεί η κλήρωσή 
του. 

2.6. Αποτελέσµατα του αγώνα 
2.6.1 Ο ΤΕ είναι αποκλειστικός αρµόδιος και υπεύθυνος για την αποστολή 
των επίσηµων αποτελεσµάτων στην ΕΟΧΑ και στην Επιτροπή Τεχνικών 
Εκπροσωπών εντός 3 ηµερών από το τέλος του αγώνα. 
2.6.2 Οι συµµετέχοντες Οµάδες-Σύλλογοι µπορούν να ενηµερωθούν και να 
κατεβάσουν εάν το επιθυµούν από την ιστοσελίδα της Ε.Ο.Χ.Α τα επίσηµα 
αποτελέσµατα. 
2.6.3 Σταθερές F και µέγιστοι βαθµοί στον υπολογισµό της ποινής για  την 
περίοδο 2019 – 2020 έχουν ως εξής: 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ                                                      F              ΜΕΓΙΣΤΟΙ ΒΑΘΜΟΙ 
Τεχνική Κατάβαση ( Σλάλοµ )  ( SL)                       730   /  145          
Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση  ( GS )                       1010 / 200                       
Σούπερ Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση  ( SG)             1190 /   250      
Σούπερ Σύνθετο  ( SC )                                            1360 / 250 
Ελεύθερη κατάβαση (DH)                                        1250   

2.6.4 Ελάχιστη ποινή 

Κατηγορία αγώνων                                            Ελάχιστη Ποινή 
OWG, WC, WSC:                   0 
COC, ECOM,UVS,WJC:                 15 
NC:                   20 
AWG, CISM, CIT,CITWC, CORP, EQUA,       
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EYOF, FIS, FQUA, JUN, NJC, NJR, UNI, YOG:              23 
ENL:                    40 

ΑΡΘΡΟ Νο 3  

3.1 Τρόπος συµµετοχής αθλητών/-τριών στους Αγώνες Κυπέλλου και 
ΠΑΧ του Πρωταθλήµατος Αλπικών Αγωνισµάτων, κατηγορίες Π2-Κ2 & 
Π1-Κ1.  

3.1.1 ΚΥΠΕΛΛΟ 1 
3.1.1.1 Συµµετοχές  
Χωρίς περιορισµό όλοι οι αθλητές και αθλήτριες των τεσσάρων κατηγοριών  
3.1.1.1.2 Δηλώσεις συµµετοχής 
Στη δήλωση συµµετοχής να αναφέρεται υποχρεωτικά εκτός από τα ονόµατα 
των αθλητών/-τριών και στην Οµάδα στην οποία 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. 
3.1.1.1.3 Σειρά εκκίνησης 
Δηµιουργούνται τρία (3) Γκρουπ δυναµικότητας (ξεχωριστά για αγόρια και 
κορίτσια) και ο αριθµός συµµετοχής στις Οµάδες καθορίζεται αναλογικά και 
σύµφωνα µε τον συνολικό αριθµό αθλητών και αθλητριών που έχουν 
δηλώσει οι Σύλλογοι, όπως παρακάτω:  

• 01 Αθλητές: 1η Οµάδα: 1,   2η Οµάδα: -  3η Οµάδα:-  
• 02 Αθλητές: 1η Οµάδα: 1,   2η Οµάδα: 1  3η Οµάδα:-  
• 03 Αθλητές: 1η Οµάδα: 1,   2η Οµάδα: 1  3η Οµάδα:-  
• 04 Αθλητές: 1η Οµάδα: 2,   1η Οµάδα: 1            3η Οµάδα:1 
• 04 Αθλητές: 1η Οµάδα: 2,   1η Οµάδα: 2            3η Οµάδα:1 
Και ούτω καθ εξής:…….. 

 Και στις τρείς Οµάδες γίνεται ξεχωριστή κλήρωση µεταξύ των δηλωθέντων. 

3.1.2 ΚΥΠΕΛΛΟ 2 (FIS) 
3.1.2.1 Συµµετοχές  
3.1.2.1.1  Μέγιστος αριθµός συµµετοχής 140 αθλητές-τριες για κάθε 
κατηγορία και φύλο.  
3.1.2.1.2 Ο οριστικός αριθµός συµµετοχής των ελλήνων αθλητών θα 
ανακοινωθεί από την ιστοσελίδα της ΕΟΧΑ µετά τις δηλώσεις συµµετοχής 
των ξένων αθλητών.  
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3.1.2.1.3 Οι συµµετέχοντες οφείλουν να χρησιµοποιούν τον εν ισχύ 
προβλεπόµενο αγωνιστικό εξοπλισµό της FIS περιόδου 2019 – 2020. 

3.1.2.2 Δηλώσεις συµµετοχής 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3.1.1.1.2  
3.1.2.3 Σειρά εκκίνησης 
Δηµιουργούνται τρεις (3) οµάδες δυναµικότητας (ξεχωριστά για αγόρια και 
κορίτσια) και στις τρείς Οµάδες γίνεται ξεχωριστή κλήρωση µεταξύ των 
δηλωθέντων. 
Οµάδα 1 συµµετέχουν όλοι οι αθλητές/τριες που έχουν βαθµούς κυπέλλου 
(συνολική βαθµολογία) από τους αγώνες του Κυπέλλου 1  
Οµάδα 2 & 3 συµµετέχουν αθλητές χωρίς βαθµούς κυπέλλου και 
καθορίζεται αναλογικά και σύµφωνα µε τον συνολικό αριθµό αθλητών και 
αθλητριών που έχουν δηλώσει οι Σύλλογοι όπως παρακάτω:  

• 01 Αθλητές: 2η Οµάδα: 1,   3η Οµάδα: -  
• 02 Αθλητές: 2η Οµάδα: 1,   3η Οµάδα: 1  
• 03 Αθλητές: 2η Οµάδα: 2,   3η Οµάδα: 1  
• 04 Αθλητές: 2η Οµάδα: 2,   3η Οµάδα: 2  
Και ούτω καθ εξής:…….. 

3.1.2.4 Στην περίπτωση µη διεξαγωγής του 1ου Κυπέλλου, η σειρά 
εκκίνησης  του 2ου Κυπέλλου (FIS) γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 3.1 

3.1.3 ΠΑΧ 
3.1.3.1 Συµµετοχές  
Μέγιστος αριθµός συµµετοχής 140 αθλητές-τριες για κάθε κατηγορία και 
φύλο.    
Όλα τα σωµατεία έχουν βασικό ελάχιστο δικαίωµα συµµετοχής µε έναν 
αθλητή και µια αθλήτρια σε κάθε κατηγορία και αγώνισµα (basic quota) 
3.1.3.2 Δηλώσεις συµµετοχής 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3.1.1.1.2  
3.1.3.3 Σειρά εκκίνησης 
Δηµιουργούνται τέσσερες (4) Οµάδες δυναµικότητας (ξεχωριστά για αγόρια 
και κορίτσια) και στις τέσσερες Οµάδες γίνεται ξεχωριστή κλήρωση µεταξύ 
των δηλωθέντων. 
Οµάδα 1 συµµετέχουν οι αθλητές/τριες που έχουν βαθµούς κυπέλλου 
(συνολικής βαθµολογίας) από τα Κύπελλα 1 & 2.   
Οµάδα 2 & 3 συµµετέχουν οι υπόλοιποι αθλητές/τριες. Τα γκρούπ 
καθορίζονται αναλογικά και σύµφωνα µε τον συνολικό αριθµό αθλητών και 
αθλητριών που έχουν δηλώσει οι Σύλλογοι όπως παρακάτω:  

• 01 Αθλητές: 2η Οµάδα: 1,   3η Οµάδα: -  
• 02 Αθλητές: 2η Οµάδα: 1,   3η Οµάδα: 1  
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• 03 Αθλητές: 2η Οµάδα: 2,   3η Οµάδα: 1  
• 04 Αθλητές: 2η Οµάδα: 2,   3η Οµάδα: 2  
Και ούτω καθ εξής:…….. 

Οµάδα 4 συµµετέχουν αθλητές/τριες που δεν έχουν αγωνιστεί σε κάποιον 
αγώνα κυπέλλου της τρέχουσας περιόδου.  

3.1.3.4 Στην περίπτωση µη διεξαγωγής κάποιου αγώνα Κυπέλλου, η σειρά 
εκκίνησης  των ΠΑΧ γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 3.1 

3.2 Τρόπος συµµετοχής αθλητών/-τριών στους Αγώνες Κυπέλλου και 
ΠΑΧ του Πρωταθλήµατος Αλπικών Αγωνισµάτων, κατηγορίες Παµπαίδων-
Παγκορασίδων  
3.2.1 Αγώνες 
Το πρωτάθληµα της κατηγορίας θα διεξαχθεί ως εξής: 
Πρώτος αγώνας : Θα  διεξαχθεί χωριστά για την Νότια και Βόρεια 
Περιφέρεια (πρώτο κύπελλο ).  
Δεύτερος αγώνας  Θα διεξαχθεί κύπελλο (δεύτερο κύπελλο) 
Τρίτος  αγώνας: Θα διεξαχθεί πανελλήνιο πρωτάθληµα µε δικαίωµα συµµε-
τοχής όλων των αθλητών, χωρίς περιορισµό, έως τη συµπλήρωση του αριθ-
µού των 140 συµµετοχών ανά κατηγορία. Στην περίπτωση που ο αριθµός 
των αθλητών ξεπερνά τους 140, µέχρι τον αριθµό των 120 αθλητών ανά 
φύλλο προτεραιότητα θα έχουν οι γεννηµένοι/ες το 2008 όπως θα προκύπτει 
από την βαθµολογία κυπέλου µετά την διεξαγωγή των δύο πρώτων αγώνων. 
Επίσης θα ληφθεί υπόψη το βασικό ποσοστό (basic quota) του ενός αθλητή 
και µιας αθλήτριας ανά σύλλογο. 
3.2.1.1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟ  
3.2.1.1.1 Συµµετοχές  
Χωρίς περιορισµό όλοι οι αθλητές και αθλήτριες γεννηµένοι το 2007 και 
2008. 
3.2.1.1.2 Δηλώσεις συµµετοχής 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3.1.1.1.2  
3.2.1.1.3 Σειρά εκκίνησης 
Δηµιουργούνται τρεις (3) Οµάδες 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: 1η Οµάδα: 1,   2η Οµάδα: -  3η Οµάδα:-  
• 02 Αθλητές: 1η Οµάδα: 1,   2η Οµάδα: 1  3η Οµάδα:-  
• 03 Αθλητές: 1η Οµάδα: 1,   2η Οµάδα: 1  3η Οµάδα:1 
• 04 Αθλητές: 1η Οµάδα: 2,   1η Οµάδα: 1            3η Οµάδα:1 
• 04 Αθλητές: 1η Οµάδα: 2,   1η Οµάδα: 2            3η Οµάδα:1 
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Και ούτω καθ εξής:…….. 

 Και στα τρείς Οµάδες γίνεται ξεχωριστή κλήρωση µεταξύ των δηλωθέντων 

3.2.1.3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
3.2.1.3.1.Συµµετοχές 
Μέγιστος αριθµός συµµετοχής 140 αθλητές-τριες για κάθε κατηγορία και 
φύλο.    
Όλα τα σωµατεία έχουν βασικό ελάχιστο δικαίωµα συµµετοχής µε έναν 
αθλητή και µια αθλήτρια σε κάθε κατηγορία και αγώνισµα (basic quota). 

3.2.1.3.2 Δηλώσεις συµµετοχής 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3.1.1.1.2  
3.2.1.3.3 Σειρά εκκίνησης 
Δηµιουργούνται τέσσερις (4) Οµάδες δυναµικότητας (ξεχωριστά για αγόρια 
και κορίτσια) και στις τέσσερις Οµάδες γίνεται ξεχωριστή κλήρωση µεταξύ 
των δηλωθέντων. 
Οµάδα 1 συµµετέχουν οι αθλητές/τριες που έχουν βαθµούς κυπέλλου 
(συνολικής βαθµολογίας) από τον αγώνα Κυπέλλου.   
Οµάδες 2 & 3 συµµετέχουν οι υπόλοιποι αθλητές/τριες. Οι Οµάδες 
καθορίζονται αναλογικά και σύµφωνα µε τον συνολικό αριθµό αθλητών και 
αθλητριών που έχουν δηλώσει οι Σύλλογοι όπως παρακάτω:  

• 01 Αθλητές: 2η Οµάδα: 1,   3η Οµάδα: -  
• 02 Αθλητές: 2η Οµάδα: 1,   3η Οµάδα: 1  
• 03 Αθλητές: 2η Οµάδα: 2,   3η Οµάδα: 1  
• 04 Αθλητές: 2η Οµάδα: 2,   3η Οµάδα: 2  
Και ούτω καθ εξής:…….. 

  
Στην Οµάδα 4 συµµετέχουν αθλητές/τριες που δεν έχουν αγωνιστεί σε 
κάποιον αγώνα κυπέλλου ή περιφερειακό της τρέχουσας περιόδου.  

3.2.2 Μορφές αγωνισµάτων  
3.2.2.1 Combi και Παιδικό  Γιγαντιαίο.  
3.2.2.2 Η  υψοµετρική  διαφορά  θα  πρέπει να είναι 80 έως 120 µέτρα για 
το Combi και < 200 για το GS. 
3.2.2.3 Ο αγώνας combi  θα είναι συνδυασµός σλάλοµ και γιγαντιαίου (ή 
Γιγαντιαίου και Σλάλοµ, ανάλογα µε την πίστα) µε  εναλλαγές στην χάραξη, 
σύµφωνα µε τους κανονισµούς της FIS (608.12.1) .  
3.2.2.4 Οι αγώνες θα είναι δύο διαδροµών στην ίδια χάραξη  µε επιλογή της  
καλύτερης  µίας  για κάθε  αθλητή ή αθλήτρια (best of two). 
3.2.2.5 Σε περίπτωση που για λόγους ποιότητας πίστας κριθεί από την 
Ελλανόδικο Επιτροπή του αγώνα ότι πρέπει να γίνει νέα χάραξη για την 
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δεύτερη διαδροµή, τότε θα  χρησιµοποιείται ο ίδιος χαράκτης και η νέα 
διαδροµή  θα πρέπει να είναι ίδιας φιλοσοφίας µε  την  πρώτη διαδροµή. 

3.3 Απονοµές επάθλων 
Σε όλα τα αγωνίσµατα των κατηγοριών ΠΑΜ-ΠΑΓ, Π1-Κ1 και Π2-Κ2 θα 
απονέµηθούν στους έξι (6) πρώτους διπλώµατα, στους τρεις (3) πρώτους 
µετάλλια και στους πρώτους (1) κύπελλα. 

ΑΡΘΡΟ Νο 4 
4.1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ (ΤΕ SL) 
4.1.1 Θα πραγµατοποιηθούν δύο αγωνίσµατα οµαδικού παράλληλου σε 
ξεχωριστές ηµεροµηνίες: Ένα των κατηγοριών ΑΓΕΝ, Π2-Κ2 και ένα των 
κατηγοριών Π-Κ.  
4.1.2  Οι αθλητές/τριες των κατηγοριών Π2-Κ2 µπορούν να αγωνιστούν και 
στα δύο αγωνίσµατα 
4.1.3 Ο µέγιστος αριθµός των οµάδων που επιτρέπεται να συµµετάσχει είναι 
δεκαέξι (16) και ο ελάχιστος οκτώ (8) από έξι (6) διαφορετικά σωµατεία. 
4.1.4 H κατάταξη των οµάδων υπολογίζεται από τη συνολική βαθµολογία 
του Κυπέλλου Ελλάδος των κατηγοριών ΑΓΕΝ και Π-Κ αντίστοιχα και πριν τη 
διεξαγωγή του αγώνα, δηλαδή τρείς (3) ηµέρες πριν την ηµέρα της 
σύσκεψης. 
4.1.5 Στην περίπτωση ισοβαθµίας υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία του 
Κυπέλλου Ελλάδος όλων των κατηγοριών πλην των ΠΑΜ-ΠΑΓ.  
4.1.6 Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 16 οµάδες διαφορετικών 
σωµατείων µπορούν  να συµµετάσχουν οι δεύτερες οµάδες των σωµατείων 
µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός των 16, σύµφωνα µε τη βαθµολογία του 
κυπέλλου Ελλάδος (άρθρο 4.1.5) κ.ο.κ. 
4.1.7 Οι οµάδες θα τοποθετηθούν στις σειρές εκκίνησης σύµφωνα µε την 
κατάταξή τους (άρθρο 4.1.5). Οι δεύτερες οµάδες θα τοποθετούνται στην 
σειρά εκκίνησης της θέσης που συµπληρώνουν.              
4.1.8 Εάν µια σειρά δεν συµπληρωθεί µε οµάδα, η οµάδα που περισσεύει 
προκρίνεται στην επόµενη φάση χωρίς αγώνα (a bye).    
4.1.9 Η δήλωση συµµετοχής για κάθε οµάδα ή/και οµάδες (χωρίς ονόµατα) 
θα πρέπει να γίνει στην ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η επίσηµη 
προκήρυξη του αγώνα.         
4.1.10 Οι τελικές δηλώσεις µε τα ονόµατα των αθλητών θα πρέπει να 
υποβληθούν στην γραµµατεία τέσσερις (4) ώρες πριν την έναρξη της 
σύσκεψης αρχηγών για το αγώνισµα του οµαδικού παράλληλου.   
4.1.11 Τα σωµατεία που θα δηλώσουν περισσότερες από µια οµάδες 
οφείλουν να ορίσουν ποια είναι η πρώτη η δεύτερη κ.ο.κ οµάδα τους.                                   
4.1.12 Στα δύο αγωνίσµατα των κατηγοριών Π-Κ και ΑΓΕΝ θα απονεµηθούν 
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στους αθλητές των τριών (3) πρώτων οµάδων µετάλλια και στη νικήτρια 
οµάδα ένα (1) κύπελλο. 

4.2 ATOMIKO ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ TEXNIKHΣ ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ (PSL) 
4.2.1 Θα διεξαχθούν τα αγωνίσµατα των κατηγοριών Π2-Κ2, Ε-Ν και Α-Γ. 
4.2.2 Η επιλογή των αθλητών θα γίνει από την συνολική κατάταξη του 
κυπέλλου Ελλάδος που θα ισχύει πριν τη διεξαγωγή των αγώνων του PSL. 
4.2.3 Ο µέγιστος αριθµός αθλητών/τριών που επιτρέπεται να συµµετάσχει 
είναι µέχρι δεκαέξι (16) και ο ελάχιστος οκτώ (8) από έξι (6) σωµατεία. 
4.2.4 Οι αθλητές και οι αθλήτριες που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν, θα 
πρέπει να κάνουν τις δηλώσεις εγκαίρως και σύµφωνα µε την προκήρυξη.  
4.2.5 Εάν οι αθλητές/τριες που δηλώθηκαν για τον αγώνα είναι λιγότεροι 
από δεκαέξι (16) ή αν πριν την εκκίνηση του αγώνα κάποιοι/ες αθλητές/
τριες δεν µπορούν να συµµετάσχουν, για οποιοδήποτε λόγο, οι αθλητές του 
ζευγαριού προκρινόνται στην επόµενη φάση (bye). 
4.2.6 Στην κατηγορία Π2-Κ2 θα απονεµηθούν στους έξι (6) πρώτους 
διπλώµατα, στους τρεις (3) πρώτους µετάλλια και στους πρώτους (1) 
κύπελλα. 
4.2.7 Στην κατηγορία Α-Γ και Ε-Ν θα απονεµηθούν στους τρεις (3) πρώτους 
µετάλλια και στους πρώτους (1) κύπελλα. 

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 Η Κατάταξη στα τελικά Αποτελέσµατα κάθε αγώνα από 1η ως 15η θέση 
θα βαθµολογείται µε 25, 20, 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7,6, 5, 4, 3, 2 και 1 
βαθµούς αντίστοιχα. 
5.1.2.1 Για τις κατηγορίες Παµπαίδων - Παγκορασίδων η βαθµολογία του 
Κυπέλλου γίνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 5.1.2 και υπολογίζεται στους 
αγώνες Κύπελλο και ΠΑΧ. 
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 (ΑΓΕΝ) 
• Παίδων – Κορασίδων (Π2-Κ2) 
• Μικρών Παίδων – Μικρών Κορασίδων (Π1-Κ1) 
• Παµπαίδων - Παγκορασίδων (ΠΑΜ-ΠΑΓ) 
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5.1.5 Σε περίπτωση ισοβαθµίας θα υπολογίζονται οι περισσότερες πρώτες 
νίκες, στην περίπτωση νέας ισοβαθµίας θα υπολογίζονται περισσότερες 
δεύτερες νίκες κοκ. 
5.1.6 Ο/η Κυπελλούχος Ελλάδος θα επιβραβεύεται από την ΕΟΧΑ, ανάλογα 
µε τις δυνατότητές της (ΕΟΧΑ) 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, βγάζουµε µια βαθµολογία για το κυπελλούχο σωµατείο. Θα 
υπολογίζουµε όλους τους αθλητές που έχουν βαθµολογία κυπέλλου σε όλες 
της κατηγορίες. Από το σύνολο των βαθµών θα προκύπτει το Κυπελλούχο 
Σωµατείο των Αλπικών.  
5.1.7.1 Θα συνυπολογίζουµε στη γενική βαθµολογία των σωµατείων και 
τους βαθµούς από το αγώνισµα του οµαδικού παράλληλου. Η κατάταξη στα 
τελικά αποτελέσµατα κάθε αγώνα από 1η ως 4η θέση θα βαθµολογείται µε 
100, 80, 60, και 48 βαθµούς αντίστοιχα. Από την 5η εως 8η θέση θα 
βαθµολογούνται όλα τα σωµατεία µε 30 βαθµούς. 
5.1.8 Το Κυπελλούχο Σωµατείο θα επιβραβεύεται από την ΕΟΧΑ, ανάλογα 
µε τις δυνατότητές της και το είδος της επιβράβευσης θα κοινοποιείται πριν 
από την έναρξη των αγώνων. 

ΑΡΘΡΟ Νο 6 
6.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΓΕΝ ΣΤΟΥΣ FIS. (Διεθνείς Αγώνες εντός Ελλάδος).  
6.1.1 Οι συµµετέχοντες οφείλουν να χρησιµοποιούν τον εν ισχύ 
προβλεπόµενο αγωνιστικό εξοπλισµό της FIS περιόδου 2019– 2020.  

6.1.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

α) Άνδρες – Γυναίκες (1998 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 (1999, 2000, 2001, 2002, 2003) 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 (2002-2003) 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 

Σελίδα �  από 2015



!                                                                       Εγκύκλιος Αλπικών Αγωνισμάτων 2019-20

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 στο 
συγκεκριµένο αγώνισµα, σε ένα από τα δύο αγωνίσµατα (SL,GS).  

6.1.3 ΚΛΗΡΩΣΗ - ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:  

Σύµφωνα µε την τελευταία λίστα της FIS πριν από τον Αγώνα. 

ΑΡΘΡΟ Νο 7 
7.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Π-Κ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ (Διεθνείς 
αγώνες εκτός Ελλάδος) 
7.1.1 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  

• ή σύµφωνα µε την πρόσκληση της οργανωτικής επιτροπής  

7.1.2 Κριτήρια επιλογής:  
Σύµφωνα µε τη Βαθµολογία του Κυπέλλου Ελλάδος, που ισχύει την ηµεροµη-
νία δήλωσης των αθλητών στην Ο.Ε. , σε όλες τις κατηγορίες Π-Κ 

 • επιλέγεται όποιος έχει την καλύτερη βαθµολογία στο σύνολο 
της βαθµολογίας κυπέλλου, δηλαδή στο άθροισµα των βαθµών 
κυπέλλου και από τα δύο τεχνικά αγωνίσµατα (SL,GS). 

 • Στην περίπτωση και πάλι ισοβαθµίας θα αξιολογούνται µε βάση 
τις περισσότερες νίκες και αν υπάρχει εν νέου νέα ισοβαθµία 
τότε η επιλογή θα γίνεται µε κλήρωση µεταξύ των 
ισοβαθµούντων αθλητών/τριών.  

7.1.3  Στις δηλώσεις οµαδοποίησης του κάθε αγωνίσµατος για τις λίστες 
εκκίνησης, οι αθλητές και αθλήτριες δηλώνονται σύµφωνα µε την τρέχουσα 
βαθµολογία κυπέλλου στο συγκεκριµένου αγώνισµα. Δηλαδή για το 
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αγώνισµα τεχνικής κατάβασης ή γιγαντιαίας υπολογίζεται η βαθµολογία 
κυπέλλου του κάθε αθλητή στην τεχνική ή γιγαντιαία κατάβαση.    
7.1.4 Στην περίπτωση που µια Ο.Ε. ενός αγώνα καλύπτει µέρος των εξόδων 
της διαµονής των αθλητών ή /και συνοδών, τα υπόλοιπα έξοδα θα 
ισοµερίζονται από όλα (αθλητές και προπονητές) τα µέλη της αποστολής. 
(ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΔΗΛΑΔΗ ΑΘΛΗΤΑΙ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΑΙ – ΑΡΧΗΓΟΣ)  
7.1.5 Η επιλογή των προπονητών και αρχηγού θα γίνεται από τον εκάστοτε  
αντιπρόεδρο των αλπικών.  
7.1.6 Στην περίπτωση που η αποστολή χαρακτηριστεί εθνική, (µε απόφαση 
της επιτροπής αλπικών) την ευθύνη οργάνωσης θα την έχει η ΕΟΧΑ. 

 ΑΡΘΡΟ Νο 8   

8.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΓΕΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ. (Διε-
θνείς Αγώνες εκτός Ελλάδος).  
8.1.1 Γενικότερα η Ελλάδα µπορεί να συµµετάσχει µέχρι 4 άντρες και 4 
γυναίκες στους διεθνείς αγώνες 
8.1.2 Σε αγώνες κάτω των 21 (JUN) οι άντρες/γυναίκες δεν επιτρέπεται να 
συµµετάσχουν 
8.1.3 Εξαίρεση αποτελούν αγώνες - εθνικά πρωταθλήµατα εφήβων (NJR) – 
στα οποία η Ελλάδα έχει δικαίωµα συµµετοχής µε δύο άντρες/γυναίκες 
8.1.4 Στις ακόλουθες χώρες ARM-BIH-BUL-CRO-CZE-GRE-HUN-KAZ-MNE-SRB-
ΝΜΚ -POL-RUS-SLO-SVK-TUR- IRA-UZB-UKR και όταν οι αγώνες 
πραγµατοποιούνται σε γειτονικές χώρες (συνορεύουν) έχουν δικαίωµα να 
συµµετάσχουν µέχρι 30 αθλητές/τριες. 
8.1.5 Στις χώρες BIH, BUL, CYP, GRE, MKD  ισχύει η ποσόστωση των 30  
συµµετοχών για κάθε χώρα. 

 ΑΡΘΡΟ Νο 9 

9.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΟ  
9.1.1 Για να αποκτήσει ένας αθλητής/τρια το δικαίωµα να είναι µέλος της 
Ε.Ο. και για να µπορεί να συµµετάσχει σε εθνικές αποστολές των εθνικών 
οµάδων, πρέπει να έχει συµµετάσχει σε ένα τουλάχιστον αγώνα του Εθνικού 
Πρωταθλήµατος της προηγούµενης ή της τρέχουσας περιόδου πριν τις 
τελικές δηλώσεις του αγώνα. Μόνο σοβαροί λόγοι υγείας αποτελούν 
αιτιολογία απουσίας, οι οποίοι θα πρέπει να αποδεικνύονται µε επίσηµες 
ιατρικές γνωµατεύσεις. 
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9.1.2 Γενικά οι αθλητές επιλέγονται για να συµµετάσχουν σε διεθνείς διορ-
γανώσεις µε βάση τους καλύτερους βαθµούς FIS της τελευταίας λίστας της 
FIS πριν την τελική δήλωση "by name.  
9.1.3 Η αναλογία αντρών γυναικών έχει σχέση µε τη διοργάνωση (δικαίωµα 
συµµετοχής) και την αγωνιστική ποιότητα των αθλητών (καλύτερους 
βαθµούς FIS). 

9.2 ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2019-20 

9.2.1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ -ΝΕΑΝΙΔΩΝ  

Δικαίωµα συµµετοχής: γεννηµένοι από 2003 ως και 1999 

Αρ. αθλητών: Εως δύο (2) έφηβοι και µια (1) νεάνιδα 2000 και 2001 εως δύο 
(2) έφηβοι και δύο (2) νεάνιδες γεννηµένοι/ες 2002 και 2003   
Αρ. Συνοδών: Εως δύο (2) Συνοδοί        

Τελική δήλωση: µέχρι µια εβδοµάδα πριν την έναρξη του αγώνα 

Κριτήρια επιλογής:  

• Θα προκριθούν οι καλύτεροι αθλητές και αθλήτριες µε βάση το Μ.Ο των 
δύο καλύτερων αποτελεσµάτων* (βαθµοί FIS) σε ένα από τα αγωνίσµατα 
(SL,GS,SG,SC,DH) της αγωνιστικής περιόδου 2019-20 (έναρξη Ιούλιος 2019)  

• Σε περίπτωση ενός (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 τρέ-
χουσας αγωνιστικής περιόδου, τότε δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής.  

• Οι αθλητές και αθλήτριες γεννηµένοι 1999, 2000 και 2001 προκρίνονται 

µόνο στην περ́ίπτωση που θα έχουν πετύχει εως 80 βαθµούς FIS.  

• Οι αθλητές και αθλήτριες γεννηµένοι το 2002 και 2003 προκρίνονται σαν 
επιπλέον αθλητές τριες, µόνο στην περίπτωση που θα έχουν πετύχει 
έως 90 βαθµούς FIS, µε έξοδα της ΕΟΧΑ. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρξουν αθλητές & αθλήτριες, τότε θα επιλεγούν ο καλύτερος αθλη-
τής και καλύτερη αθλήτρια που θα έχουν φέρει έως 100 βαθµούς, 
αλλά τα έξοδα διαµονής διατροφής και µετακίνησης θα βαρύνουν 
τους ίδιους. 
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ΑΡΘΡΟ 10 
10.1 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ  
10.1.1 Η δήλωση του σωµατείου στην ΕΟΧΑ πρέπει να γίνει όχι αργότερα 
από πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες και µέχρι την ώρα 15:30, πριν από την 
ηµέρα διεξαγωγής του  αγώνα.  
10.1.2 Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής/τρια λόγω ανωτέρας βίας δεν 
µπορεί να συµµετάσχει σε κάποιο αγώνα που έχει δηλωθεί, πρέπει έγκαιρα 
το σωµατείο του και το αργότερο δύο (2) ηµέρες πριν την ηµέρα έναρξης του 
αγώνα, να ενηµερώσει εγγράφως την ΕΟΧΑ για το θέµα προκειµένου να 
γίνει αµέσως αντικατάστασή του/της, από τον επόµενο/η που έχει δηλώσει 
για τον συγκεκριµένο αγώνα.  
10.1.3 Όλες οι επαφές-ενηµερώσεις πρέπει να γίνονται πάντα µε επίσηµα 
έγγραφα του σωµατείου και σε περίπτωση έκτακτης αλλαγής τηλεφωνικά 
στον τεχνικό Σύµβουλο της ΕΟΧΑ, αποκλειστικά από τον Πρόεδρο ή Γεν. 
Γραµµατέα του σωµατείου ή µε γραπτή εξουσιοδότηση του σωµατείου προς 
την ΕΟΧΑ από άλλο πρόσωπο του συλλόγου. 
10.1.4 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. 
10.1.5 Εφ’ όσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις και οι δηλώσεις 
συµµετοχής για έναν συγκεκριµένο αγώνα είναι περισσότερες από το δικαί-
ωµα συµµετοχής της χώρας µας, τότε προτεραιότητα δήλωσης έχουν οι 
αθλητές µε τους καλύτερους βαθµούς FIS σε ένα από τα δύο τεχνικά αγωνί-
σµατα (SL – GS). Στα γρήγορα αγωνίσµατα (SG – SC – DH) προτεραιότητα 
έχουν οι αθλητές µε τους καλύτερους βαθµούς FIS σε ένα από αυτά. 
10.1.6 Την συµµετοχή των αθλητών της Εθνικής Οµάδας την διαχειρίζεται ο 
Οµοσπονδιακός Προπονητής της ΕΟΧΑ. Οι αθλητές της Εθνικής Οµάδας έχουν 
απόλυτη προτεραιότητα, εφ’ όσον έχουν τηρηθεί οι προθεσµίες και 
προηγούνται στη τρέχουσα διεθνή βαθµολογία.
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