
9.2.1  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΤΡΩΝ -ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WSCH) 

Αρ. Αθλητών: Έξι (6) Άντρες και έξι (6) Γυναίκες 

Αρ. Συνοδών: Τρεις (3) Προπονητές 

Δικαίωµα συµµετοχής: γεννηµένοι/ες πριν το 2004 

Κριτήρια F.I.S.  
• Πρόκριση αθλητών βάση του άρθρου 9.1.3 του κανονισµού διεξαγωγής 

FIS WCH: Ελάχιστο κριτήριο SL/GS: Βαθµοί FIS σε ένα από τα πέντε 
αγωνίσµατα (SL,GS,SG,ΑC,DH) της επίσηµης και επίκαιρης λίστας της 
FIS. 

• PSL: οι 300 πρώτοι και 500 πρώτες της λίστας PWSL   
• Ελάχιστο κριτήριο γρήγορα αγωνίσµατα DH / SG / ΑC µε DH: Μέγιστο 80 
βαθµούς FIS στο αγώνισµα συµµετοχής στην επίσηµη και επίκαιρη λίστα 
βαθµών FIS. 

• Για τη συµµετοχή στο AC είναι απαραίτητο ο/η αθλητής /τρια να έχει το 
µέγιστο 80 βαθµούς FIS στο αγώνισµα της ελευθέρας κατάβασης (DH).    

Κριτήρια επιλογής Ε.Ο.Χ.A 

Προσωρινή δήλωση: Μέχρι 18 Ιανουαρίου 2021. 
Θα δηλωθούν δέκα (10) Άντρες και οκτώ (8) Γυναίκες µε τους καλύτερους 
βαθµούς FIS σε ένα από τα αγωνίσµατα (SL,GS,SG,SC,DH) µε βάση το Μ.Ο 
των δύο καλύτερων αποτελεσµάτων (βαθµοί FIS) σε ένα από τα πέντε 
αγωνίσµατα (SL,GS,SG,AC,DH) της αγωνιστικής περιόδου 2020-21. 

Οριστική δήλωση: Μέχρι 1 Φεβρουαρίου 2021 
Από τους αθλητές/τριες της προσωρινής δήλωσης, θα δηλωθούν τα 
οριστικά ονόµατα των αθλητών και αθλητριών µε βάση το Μ.Ο των δύο 
καλύτερων αποτελεσµάτων (βαθµοί FIS) σε ένα από τα πέντε αγωνίσµατα 
(SL,GS,SG,AC,DH) της αγωνιστικής περιόδου 2020-21. 

Επιλογή αθλητών/τριών στα αγωνίσµατα (προκριµατικά) GS και SL 
•Τα παραπάνω ισχύουν για τους προκριµατικούς GS & SL της κατηγορίας 
των Ανδρών καθώς, για τους προκριµατικούς SL της κατηγορίας των 
γυναικών και για τους τελικούς GS κατηγορίας γυναικών (αφού για το 



συγκεκριµένο αγώνισµα δεν προβλέπεται προκριµατικός αγώνας 
αθλητριών). 

•Οι αθλητές/τριες µε τους καλύτερους βαθµούς σύµφωνα µε την τελική 
κατάταξη (ΕΟΧΑ) της οριστικής δήλωσης θα επιλεγούν να συµµετάσχουν 
ανά αγώνισµα.  Οι αθλητές/τριες µε την καλύτερη βαθµολογία µπορούν να 
επιλέξουν αγώνισµα. 

•Δεδοµένου ότι κάθε χώρα έχει δικαίωµα να συµµετάσχει σε κάθε αγώνισµα 
µε έως 4 αθλητές/τριες, οι δύο πρώτοι αθλητές και οι δύο πρώτες 
αθλήτριες της βαθµολογίας της Ε.Ο.Χ.Α. θα αγωνιστούν αντίστοιχα και στα 
δύο αγωνίσµατα GS και SL  

•Στην περίπτωση που έχει προκριθεί αθλητής/τρια στην τελική φάση των 
αγωνισµάτων GS ή και SL µε βάση τη διεθνή του/της βαθµολογία, ο/η 
τρίτος/η της βαθµολογίας (ΕΟΧΑ) θα αγωνιστεί στα δύο αγωνίσµατα 
(προκριµατικούς) GS και SL. 

•Oι υπόλοιπες θέσεις αγωνιζόµενων ανά αγώνισµα και κατηγορία θα 
καλυφθούν από τους/τις αθλητές/τριες, µεταξύ των υπόλοιπων. 

Επιλογή αθλητών στις τελικές φάσεις των αγωνισµάτων. 
•Όποιος/α προκριθεί από τη διεθνή βαθµολογία του/της (50 πρώτοι/ες του 
αντίστοχου αγωνίσµατος, WCSL / FIS poins) 

•Όποιος/α προκριθεί από τον αγώνα του προκριµατικού (25 πρώτοι/ες). 
• Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρόκριση έλληνα αθλητή θα αγωνιστεί 
στον τελικό του GS ή SL o/η καλύτερος/η µε βάση τη βαθµολογία ΕΟΧΑ 
(δύο καλύτερα αποτελέσµατα περιόδου 2020-21 µέχρι την οριστική 
ηµεροµηνία δήλωσης) στο αντίστοιχο αγώνισµα. 

Παρατηρήσεις        
• Σε περίπτωση ενός (1) αποτελέσµατος έως την πιο πάνω αναφερόµενη 
ηµεροµηνία υποβολής της προσωρινής δήλωσης (18-1-2021) ή/και 
οριστικής δήλωσης (1.2.202) 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 τρέχουσας 
αγωνιστικής περιόδου, τότε δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής. 
• Σε περίπτωση που δεν διεξαχθούν καθόλου διεθνείς αγώνες εντός και 
εκτός Ελλάδας θα ληφθεί υπ όψιν η τελευταία επίσηµη και επίκαιρη λίστα 
βαθµών FIS (15th FIS points list, 2/2/2021), βάση των προαναφερόµενων 
κριτηρίων της Ε.Ο.Χ.Α.


