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Ι. Εθνικό πρωτάθληµα 

1. Γενικοί κανονισµοί αγώνων Χιονοσανίδας& Ελεύθερου Σκι 

1.1 Οι αγώνες του Εθνικού Πρωταθλήµατος θα τελούνται σύµφωνα µε 
τους ισχύοντες κανονισµούς της F.I.S. (έκδοση 2016). 

1.2 Η παρουσία των αρχηγών οµάδων είναι υποχρεωτική στις 
συσκέψεις αρχηγών αλλά και κατά την διάρκεια των αγώνων. 

1.3 Οι αποστολές που για οποιονδήποτε λόγο καθυστερούν την άφιξή 
τους, υποχρεούνται να ειδοποιήσουν τηλεφωνικά πριν την 
προγραµµατισµένη ώρα έναρξης της σύσκεψης αρχηγών, είτε τον 
Οργανωτή Σύλλογο, είτε τον Τ.Ε., για να επιβεβαιώσουν την 
συµµετοχή τους στον αγώνα. Όποια αποστολή δεν κάνει χρήση αυτού 
του δικαιώµατος τίθεται αυτόµατα εκτός κλήρωσης και οι αθλητές της 
δεν συµµετέχουν στον αγώνα.  

1.4 Τα σωµατεία υποχρεούνται να προσκοµίζουν τα νέου τύπου 
(έγχρωµα) δελτία υγείας(εγκύκλιος 1665/15-11-10 της Ε.Ο.Χ.A), τα 
οποία θα είναι υπογεγραµµένα από γιατρό και να φέρουν  επίσης την  
υπογραφή του προέδρου , του Γενικού γραµµατέα  καθώς και την 
σφραγίδα του σωµατείου. 

1.5 Τα δελτία υγείας των αθλητών, που θα προσκοµίζονται 
υποχρεωτικά για έλεγχο στις συσκέψεις αρχηγών, πρέπει να είναι 
υπογεγραµµένα και σφραγισµένα µόνο από τις παρακάτω ειδικότητες 
ιατρών:Παθολόγο ή Παιδίατρο ή Καρδιολόγο 

1.6 Όλοι οι αθλητές έχουν υποχρέωση να συνάξουν ασφαλιστήριο για 
προσωπικά ατυχήµατα κατά την συµµετοχή τους σε αγώνες ή 
προπονήσεις χιονοδροµίας. 

1.7 Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωµένοι να υπογράψουν την Δήλωση 
του Αθλητή, όπως ορίζει η Διεθνής Οµοσπονδία, και να την 
συνυπογράψουν οι γονείς των ανήλικων αθλητών. 

1.8 Για να συµµετάσχουν στους διεθνείς αγώνες οι αθλητές θα πρέχει 
να έχουν κωδικό FIS για το άθληµα που αγωνίζονται Χιονοσανίδα 
(PGS) ή / και Ελεύθερο Σκί  (Ski Cross). Στην περίπτωση που δεν 
έχουν κωδικό FIS παίρνουν κατάταξη στο εθνικό πρωτάθληµα από την 
θέση τους στην προκριµατική φάση. 
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2.Εξοπλισµός αθλητών στους αγώνες  

 2.1 Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωµένοι να φορούν κατάλληλο κράνος 
  κατά την διάρκεια των αγώνων και προπονήσεων καθώς και  
 προστατευτικό πλάτης 

2.2 Όλοι οι αθλητές υποχρεούνται να φορούν στολές που 
αποτελούνται από δύο κοµµάτια (παντελόνι και µπουφάν(γιλέκο). Οι 
ολόσωµες ή δύο κοµµατιών κολλητές αγωνιστικές φόρµες 
απαγορεύονται.  

3. Υπολογισµός βαθµολογίας Ε.Ο.Χ.Α Χιονοσανίδας. 

3.1 Για τον υπολογισµό της βαθµολογίας Ε.Ο.Χ.A στο άθληµα της 
Χιονοσανίδας θα λαµβάνεται υπόψη ο Μέσος Όρος των δύο 
καλύτερων αποτελεσµάτων στο κάθε αγώνισµα (PGS ή SBX) κατά τους 
12 τελευταίους µήνες.( Π.χ. Αθλητής µε  1000 βαθµούς στον ένα 
αγώνα PGS και 800 βαθµούς στον δεύτερο αγώνα PGS, θα έχει  
βαθµολογία Ε.Ο.Χ. 900 βαθµούς στο PGS (1000+800=1800/2=900).  

3.2 Το αντίστοιχο θα συµβαίνει και µε το SBX. Έτσι µε αυτόν τον 
τρόπο θα υπάρχουν δύο ξεχωριστές βαθµολογίες Ε.Ο.Χ.Α (Μία για 
PGS και µία για SBX). 

3.3 Σε περίπτωση αθλητή µε µοναδικό αποτέλεσµα (κατά την περίοδο 
των τελευταίων 12 µηνών) σε ένα αγώνισµα (PGS ή SBX) η 
βαθµολογία  Ε.Ο.Χ. θα µειώνεται κατά 40%. Π.χ. Αθλητής µε µοναδική 
βαθµολογία αγώνα 1000 βαθµούς θα έχει σαν βαθµολογία Ε.Ο.Χ.Α 
600 βαθµούς στο αντίστοιχο αγώνισµα (1000-400(40%)=600. 

3.4 Επίσης αθλητής µε βαθµολογία από προηγούµενη περίοδο (π.χ. 
2015) και ο οποίος δεν έκανε αποτελέσµατα στη επόµενη αγωνιστική 
περίοδο (π.χ. 2016), η βαθµολογία του θα µειώνεται κατά 40% για την 
µεθεπόµενη (π.χ. 2017) αγωνιστική περίοδο. Π.χ. Αθλητής µε 
βαθµολογία 1000 βαθµούς το 2015 και χωρίς βαθµολογία το 2016 θα 
έχει σαν βαθµολογία Ε.Ο.Χ.Α, στην έναρξη της περιόδου 2017, 600 
βαθµούς (1000-400(40%)=600. 

3.5 Όταν υπάρχει ισοβαθµία µεταξύ αθλητών µετά τον υπολογισµό 
των δύο      πρώτων αποτελεσµάτων, για την ταξινόµηση των 
αθλητών θα λαµβάνεται υπόψη το καλύτερο τρίτο, τέταρτο κλπ. 
Αποτέλεσµα (βαθµολογία). Π.χ. αθλητής µε 1000, 600 και 400 
βαθµούς προηγείται του αθλητή, µε 1000, 600, και 350 βαθµούς. 

3.6 Σε περίπτωση ισοβαθµίας µεταξύ δύο αθλητών, προηγείται 
βαθµολογικά ο αθλητής που βρίσκεται ήδη στη αντίστοιχη κατηγορία 
(π.χ. έφηβος) έναντι του αθλητή που γίνεται έφηβος στην τρέχουσα 
περίοδο και ο οποίος την προηγούµενη περίοδο ήταν σε µικρότερη 
κατηγορία (π.χ. παίδες 2). 
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4.Kυπελλούχοι Ελλάδος 
 4.1 Οι καλύτεροι αθλητής και αθλήτρια κατακτούν τον τίτλο του  
 Κυπελλούχου Ελλάδος Xιονοσανίδας 2017 από το σύνολο των αγώνων 
 του Εθνικού πρωταθλήµατος Χιονοσανίδας (δεν συµπεριλαµβάνονται 
 οι αγώνες ski cross). 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.  
  
 4.2 Ο θεσµός θα εφαρµοστεί στις κατηγορίες: Αντρών (Α +Ε),  
 Γυναικών (Γ + Ν),  
  
 4.3 Στους κυπελλούχους Ελλάδος θα δίνεται έπαθλο που θα ορίζεται 
 από το ΔΣ. 

5.Αγωνιστικές κατηγορίες  
5.1 SnowBoard Alpine & SBX 

5.2 SKI CROSS 

Κατηγορία Έτος γεννήσεως

Άνδρες – Γυναίκες 1997 και νωρίτερα

Έφηβοι – Νεανίδες 1997 ως 2001

Παίδες – Κορασίδες 2002, 2003, 2004

Παµπαίδες - Πανκορασίδες 2005 και 2006 

Κατηγορία Έτος γεννήσεως

Άνδρες – Γυναίκες 1995 και νωρίτερα

Έφηβοι – Νεανίδες 1996 ως 2000

Παίδες – Κορασίδες 2001, 2002, 2003, 2004
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ΙΙ. ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

1. Κριτήρια επιλογής αθλητών/τριών για συµµετοχή στα κλιµάκια 
επίλεκτων 

1.1 Η επιλογή αθλητών για συµµετοχή στα κλιµάκια επίλεκτων για 
προπονήσεις εντός και εκτός Ελλάδος καθώς και για συµµετοχή σε αγώνες 
του εξωτερικού θα γίνεται µε απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Χιονοσανίδας 
µε βάση την τρέχουσα βαθµολογία Ε.Ο.Χ.A. σε κάθε αγώνισµα (PGS ή SBX) 
πριν την τελική δήλωση συµµετοχής σε συνδυασµό µε ποιοτικά κριτήρια 
όπως οι διαφορές χρόνου και η ηλικία των αθλητών.  

1.2  Όταν προκύψει σηµαντικός αριθµός αθλητών και αθλητριών µε 
βαθµολογία F.I.S. τότε σαν κριτήριο αξιολόγησης για τους Α-Γ-Ε-Ν θα 
λαµβάνεται υπόψη και η βαθµολογία F.I.S. Το ανωτέρω θα ισχύσει κατόπιν 
νέας  απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής Χιονοσανίδας. Για τους Π-Κ θα 
ισχύει πάντα η βαθµολογία Ε.Ο.Χ.A. 

1.3. Όσα σωµατεία επιθυµούν οι αθλητές του & αθλήτριες να συµµετέχουν 
σε αγώνες του εξωτερικού θα πρέπει να το δηλώσουν στην Ε.Ο.Χ.A. 10 
ηµέρες πριν την ηµεροµηνία του αγώνα.  

1.5  Παγκόσµιο πρωτάθληµα Χιονοσανίδας και Ελεύθερο σκι 
Δικαίωµα συµµετοχής: Όσοι έχουν δικαίωµα συµµετοχής στα παγκόσµια 
κύπελλα, σύµφωνα µε τους κανονισµούς της F.I.S. 
Αρ. αθλητών: Ως δύο (2)  
Αρ. Συνοδών: Ένας για κάθε άθληµα 

1.4 Ολυµπιακές ηµέρες Νέων (EYOF) 
Δικαίωµα συµµετοχής: γεννηµένοι 2000 και 2001 
Αρ. αθλητών: 1 αγόρι 
Αρ. συνοδών: Σύµφωνα µε την εγκύκλιο της ΕΟΕ 
Κριτήρια επιλογής: 
Προσωρινή δήλωση (µέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2017).  

• Θα δηλωθούν µέχρι τρείς (3) Άντρες µε βάση τη βαθµολογία 
κυπέλλου της περιόδου 2015-16.  

Τελική δήλωση όχι αργότερα από τις 28 Ιανουαρίου 2017.  

Θα πραγµατοποιηθούν κριτήρια επιλογής στα αγωνίσµατα PGS & SBX. Ο 
τόπος και ο χρόνος των αγώνων κριτηρίων θα ανακοινωθεί µε σχετική 
εγκύκλιο.  

Εγκεκριµένοι από το Δ.Σ της ΕΟΧΑ της 7ης Οκτωβρίου 2016 
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