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ΑΡΘΡΟ 1  

1. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ         

1.1 Για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 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). 

ΑΡΘΡΟ Νο 2 

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

Η αγωνιστική χρονιά αρχίζει στη 1η Ιουλίου και τελειώνει στη 30η Ιουνίου του 
επόμενου έτους.  
2.1. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ: 

Κατηγορία Έτος γεννήσεως

Άνδρες – Γυναίκες 1996 και νωρίτερα

(U21) Νέοι-Νέες 1997, 1998 και 1999

(U18) Έφηβοι – Νεανίδες 2001 και 2000

(U16) Παίδες – Κορασίδες (Π2-Κ2) 2003 και 2002

(U14) Μικροί Παίδες – Μικρές Κορασίδες (Π1-Κ1) 2005 και 2004

(U12) Παµπαίδες - Πανκορασίδες 2007 και 2006

Masters A (Άντρες) 1987 εως 1963

Masters Β (Άντρες) 1962 και νωρίτερα

Masters C (Γυναίκες) 1987 και νωρίτερα
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2.1.1.1 Διαπιστευμένοι για συμμετοχή σε αγώνες FIS με ενεργό κωδικό είναι 
οι αθλητές γεννημένοι το 2001 και νωρίτερα που έχουν πληρώσει την ετήσια 
συνδρομή, έχουν υπογράψει ασφαλιστήριο για προσωπικά ατυχήματα, έχουν 
υπογράψει τη Δήλωση του Αθλητή και έχουν υποβληθεί σε σοβαρή ιατρική 
εξέταση. 

2.1.1.2 Οι Σύλλογοι πρέπει να στείλουν στην ΕΟΧΑ αντίγραφο του 
Διαβατηρίου ή νέου τύπου Ταυτότητας, Ευρωπαική κάρτα Ασφάλισης και της 
υπογεγραμμένης Δήλωσης Αθλητού όλων των αθλητών τους που έχουν 
ενεργό κωδικό FIS. Βάσει του νέου Κανονισμού, η FIS μπορεί να τα ζητήσει 
ανά πάσα στιγμή. Οι αθλητές των κατηγοριών Π1-Κ1 και Π2-Κ2 θα πρέπει να 
έχουν αυτά μαζί τους όταν συμμετέχουν σε αποστολή στο εξωτερικό. 

2.1.1 Διαπιστευμένοι για συμμετοχή σε αγώνες του Εθνικού Πρωταθλήματος 
είναι οι αθλητές που κατέχουν τα νέα αθλητικά δελτία υγείας θεωρημένα από 
γιατρό για την σχετική χρονική περίοδο. 

2.1.2 Για όλα τα παραπάνω οι Τεχνικοί Εκπρόσωποι, μέλη της Ε.Ε. ή 
εντεταλμένοι της στην σύσκεψη και στην αφετηρία θα ελέγχουν μόνο την 
κάρτα αθλητού. 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. 

2.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: 
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 2017-2018) 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 
τιµωρηθεί και ο προπονητής ή ο συνοδός του αθλητή αλλά και ο σύλλογός 
του. 

Πίνακας 1.Εξοπλισµός σε αγώνες FIS 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΜΗΚΟΣ

ΠΡΟΦΙΛ 
ΚΑΤΩ 

ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΕΣΤΡΑ

ΠΡΟΦΙΛ 
ΕΜΠΡΟΣ 
ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΕΣΤΡΑ

ΑΚΤΙΝΑ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΚΙ/
ΔΕΣΤΡΑ/PLATE

CM CM CM CM 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 195 ** <=65 <=98 35 50

SL ΓΥΝΑΙΚΕΣ 155 >=63 - - 50

SL ΑΝΔΡΕΣ 165 * >=63 - - 50

U16 Π2-Κ2 +/-1C
M

       

SG ΚΟΡΙΤΣΙΑ >=183 <=65 - 30 50

SG ΑΓΟΡΙΑ >=183 <=65 - 30 50

GS ΚΟΡΙΤΣΙΑ <=188 <=65 - 17 50

GS ΑΓΟΡΙΑ <=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 

SL ΚΟΡΙΤΣΙΑ >=130 - - - 50

SL ΑΓΟΡΙΑ >=130 - - - 50

U14 (Π1-
Κ1)

+/-1C
M

       

GS ΚΟΡΙΤΣΙΑ <=188 <=65 - 17 50

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 **
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
*Για SL εφήβων πρώτη χρονιά -10cm ανοχή.  
** Για SG αντρών-γυναικών και GS αντρών-γυναικών -5cm ανοχή.  

GS ΑΝΔΡΕΣ 195 **

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

U14 (Π1-Κ1) +/-1CM

GS ΚΟΡΙΤΣΙΑ <=188,  >=130

GS ΑΓΟΡΙΑ <=188,  >=130

SL ΚΟΡΙΤΣΙΑ <=188,  >=130

SL ΑΓΟΡΙΑ <=188,  >=130
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>= Μεγαλύτερο ή ίσο (ελάχιστο). 
<= Μικρότερο ή ίσο (µέγιστο). 

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

2.4 Ο ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
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 (οµολογκα-
σιόν) 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 υπάρ-
χει φορείο µε τους χειριστές του. 

2.5 Η ΣΥΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΓΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  

2.5.1 Οι συσκέψεις των αρχηγών οµάδων πρέπει να διεξάγονται σε χώρους 
εύκολα προσβάσιµους µε αυτοκίνητο. 
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 
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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 διεξήχθη εντός 24 ωρών από την 
κλήρωση του, είναι υποχρεωτικό να επαναληφθεί η κλήρωσή του. 

2.6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

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 2017 – 2018 έχουν ως εξής: 
ΑΓΩΝΙΣΜΑ                                                      F              ΜΕΓΙΣΤΟΙ ΒΑΘΜΟΙ 
Τεχνική Κατάβαση ( Σλάλοµ )  ( SL)                       720    /  145          
Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση  ( GS )                     980  / 200                       
Σούπερ Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση  ( SG)     1080  /   250      
Σούπερ Σύνθετο  ( SC )                                       1150 / 250 

ΑΡΘΡΟ Νο 3  
1. Τρόπος συµµετοχής αθλητών/-τριών στους Αγώνες Κυπέλλου του 

Πρωταθλήµατος Αλπικών Αγωνισµάτων, κατηγορίες Π2-Κ2 & Π1-Κ1  

3.1 Κατηγορίες Π2,Κ2,Π1,Κ1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Οι εννέα (9) πρώτοι της δεύτερης χρονιάς της κατηγορίας 
τους που παρευρίσκονται στον αγώνα.  
Οι έξι (6) της πρώτης χρονιάς που συµµετέχουν στην κατηγορία 
Σύνολο κατηγορίας 15 αθλητές µε κλήρωση µεταξύ τους.  
  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Οι εννέα (9) επόµενοι της δεύτερης χρονιάς της κατηγορίας 
τους που παρευρίσκονται στον αγώνα.  
Οι έξι (6) της πρώτης χρονιάς που συµµετέχουν στην κατηγορία 
Σύνολο κατηγορίας 15 αθλητές µε κλήρωση µεταξύ τους.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Οι εννέα (9) επόµενοι της δεύτερης χρονιάς της κατηγορίας 
τους που παρευρίσκονται στον αγώνα.  
Οι έξι (6) επόµενοι της πρώτης χρονιάς που συµµετέχουν στην κατηγορία. 
Σύνολο κατηγορίας 15 αθλητές µε κλήρωση µεταξύ τους.  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : Οι υπόλοιποι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον αγώνα µε 
κλήρωση µεταξύ τους. 

Ολες οι κληρώσεις των κατηγοριών Π1,Κ1,Π2,Κ2 θα πραγµατοποιούνται 
µε βαθµολογία ΕΟΧΑ. 

3.2 Τρόπος συµµετοχής αθλητών/-τριών στους Αγώνες Κυπέλλου του 
Πρωταθλήµατος Αλπικών Αγωνισµάτων, κατηγορίες Παµπαίδων-Παν-
κορασίδων  

3.2.1 Αγώνες 
Το πρωτάθληµα της κατηγορίας θα διεξαχθεί για την περίοδο 
2017-18 ως εξής: 
Πρώτος αγώνας : Θα  διεξαχθεί χωριστά για την Νότια και Βό-
ρεια Περιφέρεια (πρώτο κύπελλο ).  
Δεύτερος αγώνας:Θα  διεξαχθεί χωριστά για την Νότια και Βό-
ρεια Περιφέρεια (δεύτερο κύπελλο ) 
Τρίτος  αγώνας: Θα  διεξαχθεί µε δικαίωµα συµµετοχής όλων 
των αθλητών γεννηµένων το 2006. Μέχρι τον αριθµό των 120 
αθλητών ανα φύλλο θα συµπληρωθούν µε αθλητές/αθλήτριες 
που είναι γεννηµένοι/ες το 2007 όπως θα προκύπτει από την 
βαθµολογία κυπέλου µετά την διεξαγωγή των δύο πρώτων πε-
ριφερειακών αγώνων. Επίσης θα ληφθεί υπόψη το βασικό πο-
σοστό   (basic quota) του ενός αθλητή και µιας αθλήτριας ανά 
σύλλογο. 

3.2.1.1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ –ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
3.2.1.1.1 Συµµετοχές . 
Χωρίς περιορισµό όλοι  οι αθλητές και αθλήτριες γεννηµένοι το 2006 και 
2007. 
3.2.1.1.2 Δηλώσεις συµµετοχής 
Στη δήλωση συµµετοχής να αναφέρεται υποχρεωτικά εκτός από τα ονόµατα 
των αθλητών/-τριών και το Γκρουπ στο οποίο 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 κα-
ταχώρησης στη δήλωση, πριν την έναρξη της συνεδρίασης των αρχηγών 
οµάδων και η απόφαση θα είναι τελική. 
3.2.1.1.3 Σειρά εκκίνησης 
Δηµιουργούνται τρία (3) Γκρουπ 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 Σύλλο-
γοι όπως παρακάτω:  

• 01 Αθλητές: 1οΓκρούπ : 1, 2ο Γκρουπ : - , 3ο Γκρουπ: -  
• 02 Αθλητές: 1οΓκρουπ : 1, 2ο Γκρουπ : 1, 3ο Γκρουπ: -  
• 03 Αθλητές: 1οΓκρουπ : 1, 2οΓκρουπ : 1, 3ο Γκρουπ: 1  
• 04 Αθλητές: 1οΓκρουπ : 2, 2οΓκρουπ : 1, 3ο Γκρουπ: 1  
• 05 Αθλητές: 1ο Γκρουπ : 2, 2ο Γκρουπ : 2, 3ο Γκρουπ: 1  
• 06 Αθλητές: 1οΓκρουπ : 2, 2ο Γκρουπ : 2, 3ο Γκρουπ: 2  
• 07 Αθλητές: 1ο Γκρουπ : 3, 2οΓκρουπ : 2, 3ο Γκρουπ: 2  
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Και ούτω καθ εξής: 
 Και στα τρία Γκρουπ γίνεται κλήρωση µεταξύ των δηλωθέντων 
3.2.1.1.4 Αξιολόγηση και επιβραβεύσεις αθλητών/τριων  
Οι αθλητές θα βραβεύονται µε βαθµολογία όπως και οι µεγαλύτερες κατη-
γορίες (βαθµολογία κυπέλλου). Συγκεκριµένα οι 30 πρώτοι και πρώτες της  
κατάταξης θα  παίρνουν βαθµολογία ως εξής: 

 Ο 1ος  60 βαθµούς, ο 2ος50 ,ο 3ος  40 ,ο 4ος 35, ο 5ος 30, ο 6ος 25,ο 7ος 
24, ο 8ος 23, ο 9ος 22,ο 10ος  21,ο 11ος 20, ο 12ος 19 , ο 13ος 18, ο 14ος 
17, ο 15ος 16, ο 16ος 15, ο 17ος 14 ,ο 18ος  13, ο 19ος 12, ο 20ος  11, ο 
21ος 10, ο 22ος 9 ,ο 23ος 8, ο 24ος 7, ο 25ος  6 , ο 26ος  5 , ο 27ος 4 , ο 
28ος 3, ο 29ος 2, και οι  30ος  1  βαθµό. 
Θα απονεµηθούν αναµνηστικά µετάλλια σε όλους τους αθλητές  της  
κατηγορίας. 

3.2.1.3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ -3ο ΚΥΠΕΛΛΟ. 
3.2.1.3.1.Σειρά εκκίνησης. 
Θα δηµιουργηθούν γκρουπ δυναµικότητας ως εξής: 
1ο γκρουπ: οι  10  καλύτεροι  σύµφωνα µε την  βαθµολογία από  τους δύο 
πρώτους αγώνες µε κλήρωση µεταξύ  τους. 
2ο γκρούπ: οι επόµενοι 10  της  βαθµολογίας µετά από τους δύο πρώτους 

αγώνες µε  κλήρωση µεταξύ τους. 
3ο γκρούπ: οι  υπόλοιποι αθλητές  που  στην ενδιάµεση βαθµολογία κατέ-
λαβαν θέση από  την 21η και  παρακάτω  µε  κλήρωση   µεταξύ τους. 

3.2.1.3.3 Αξιολόγηση και επιβράβευση αθλητών. 
Στον αγώνα αυτό η βαθµολόγηση των αθλητών ( βαθµολογία κυπέλλου) θα 
γίνεται µε διπλάσιους βαθµούς από τους περιφερειακούς αγώνες της κατη-
γορίας .Π.χ. η 1η θέση  θα λαµβάνει  120  βαθµούς, η 2η 100 , η 3η  80  κ.ο-
.κ. και  θα  προστεθούν  στην  υπάρχουσα  βαθµολογία  των αθλητών. 
Η βαθµολογία µετά και το πέρας του  τρίτου αγώνα θα αποτελεί και  την τε-
λική βαθµολογία  της κατηγορίας.  
Στο τέλος του   αγώνα  θα γίνει  απονοµή  στους  6 πρώτους και  6 πρώτες 
νικητές και νικήτριες κυπέλλων, µεταλλίων και διπλωµάτων. Οι νικητές και 
οι νικήτριες του τρίτου αγώνα θα αποτελούν και τους πανελληνίους πρωτα-
θλητές  των αγωνισµάτων. 

3.2.2 Μορφές αγωνισµάτων  
3.2.2.1 Combi (sl-gs ) και Παιδικό  Γιγαντιαίο.  
3.2.2.2 Η  υψοµετρική  διαφορά  δεν θα  πρέπει να είναι µεγαλύτερη  των 
150  µέτρων.  
3.2.2.3 Ο αγώνας combi  θα είναι συνδυασµός σλάλοµ και γιγαντιαίου  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 Ελ-
λανόδικο Επιτροπή του αγώνα ότι πρέπει να  γίνει νέα χάραξη για την δεύ-
τερη διαδροµή , τότε θα  χρησιµοποιείται ο ίδιος χαράκτης και η νέα  δια-
δροµή  θα πρέπει να είναι ίδιας  φιλοσοφίας µε  την  πρώτη διαδροµή. 

ΑΡΘΡΟ Νο 4 
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4.1 Βαθµολογία  Ε.Ο.Χ.Α. στις κατηγορίες Π1 - Κ1 & Π2 - Κ2.  

4.1.1 Κάθε αγώνισµα παράγει µια βαθµολογία ανάλογα µε το χρόνο του 
κάθε αθλητή σε σχέση µε τον χρόνο του πρώτου και το αγώνισµα βάσει του 
τύπου. Κάθε αθλητής που τερµατίζει και δεν ακυρώνεται πιστώνεται τους 
βαθµούς του στον αγώνα. 

Η Σταθερή F και οι µέγιστοι βαθµοί στον υπολογισµό της ποινής για την 
περίοδο 2017 – 2018 έχουν τις εξής τιµές: 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ                                                      F              ΜΕΓΙΣΤΟΙ ΒΑΘΜΟΙ 
Τεχνική Κατάβαση ( Σλάλοµ )  ( SL)                       720    /  145          
Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση  ( GS )                     980  / 200                       
Σούπερ Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση  ( SG)     1080  /   250      
Αλπικό Σύνθετο  ( ΑC )                                       1150 / 250 

4.1.2 Σε περίπτωση που  µεγάλη συµµέτοχη ή οι καιρικές συνθήκες το 
επιβάλλουν η Ελλανόδικη Επιτροπή δύναται να περιορίσει τη συµµετοχή στη 
δεύτερη διαδροµή άρθρο ΚΑΧ 805.2 και ο υπολογισµός των βαθµών αγώνα 
θα γίνει ως εξής για να έχουν όλοι οι τερµατίζοντες βαθµολογία:  

• Οι αθλητές της δεύτερης διαδροµής δεν µπορούν να είναι λιγότεροι 
από 25 

• Αθλητές που δεν τερµατίζουν την πρώτη δεν δικαιούνται βαθµολογία. 
• Οι βαθµολογία των αθλητών που τερµατίζουν την δεύτερη διαδροµή 

υπολογίζεται βάσει κανονισµού. 
• Για τους αθλητές που τερµάτισαν την πρώτη διαδροµή αλλά δεν 

προκρίνονται στη δεύτερη, υπολογίζεται σε πρώτη φάση η 
βαθµολογία της πρώτης διαδροµής. 

o Από την βαθµολογία αυτή, δηµιουργείται βαθµολογία των 
αποκλεισθέντων αθλητών/τριών η οποία προκύπτει από την 
αφαίρεση της βαθµολογίας του τελευταίου αθλητή/τριας που 
προκρίθηκε από τους βαθµούς των υπολοίπων που 
αποκλείσθηκαν. Μετά το τέλος του αγώνα και την τελική 
βαθµολογία των προκριθέντων αθλητών/τριών, προστίθενται 
και οι µη προκριθέντες αθλητές/τριες στην οριστική-τελική 
βαθµολογία η οποία προκύπτει όταν προστεθούν στους 
βαθµούς του τελευταίου αθλητή/τριας της τελικής βαθµολογίας 
προκριθέντων αθλητών/τριών οι βαθµοί της βαθµολογίας των 
αποκλεισθέντων αθλητών/τριών. 

• Αν υποθέσουµε π.χ. ότι ο τελευταίος που προκρίθηκε για την δεύτερη 
διαδροµή είχε 160 βαθµούς στην πρώτη διαδροµή και ο πρώτος 
αποκλεισµένος είχε 170 βαθµούς και ο επόµενος 180, τότε ο πρώτος 
αποκλεισµένος έχει 10, ο δεύτερος 20 κ.ο.κ. 

o Αν υποθέσουµε ότι ο τελευταίος αθλητής/τρια της τελικής 
βαθµολογίας έχει 177 βαθµούς. Τότε ο πρώτος αποκλεισµένος 
έχει 177+10=187 και ο δεύτερος 177+20=197 κ.ο.κ. 
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• Για να ισχύει ο κανόνας αυτός, πρέπει να αναγγελθεί η χρήση του 
στην συνεδρίαση Αρχηγών πριν τη διαδικασία κλήρωσης του 
συγκεκριµένου αγώνα. 

4.1.3 Για την χιονοδροµική περίοδο 2017-2018 συνεχίζει η αναστολή της 
λειτουργίας των δύο περιφερειών και ενοποιούνται όλα τα σωµατεία σε µία.  

Αν κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου ο αριθµός των συµµετοχών 
των αθλητών επιβάλλει την επαναλειτουργία των περιφερειών, το θέµα θα 
αντιµετωπιστεί από την ΕΟΧΑ µε νέες εγκυκλίους.   
4.1.4 Η κλήρωση στους δύο (2) πρώτους αγώνες στον πρώτο αγώνα του 
2018 θα γίνει σύµφωνα µε την τελική βαθµολογία ΕΟΧΑ της περιόδου 
2016-2017. 

4.1.5 Μετά και τον  2ο 1ο αγώνα, οι κληρώσεις θα γίνονται σύµφωνα µε την  
βαθµολογία που δηµιουργείται από τον µέσο όρο των δύο αποτελεσµάτων, 
δηλαδή µε την τελική βαθµολογία ΕΟΧΑ της περιόδου 2016-17 και το 
αποτέλεσµα του 1ο αγώνα της περιόδου 2017-18 και σε περίπτωση 
µοναδικού αποτελέσµατος θα υπάρχει προσαύξηση 20% και µε ελάχιστο τους 
10 βαθµούς  

4.1.6 Μετά και τον 2ο 3ο αγώνα θα δηµιουργηθεί νέα  βαθµολογία από τον 
µέσο όρο των δύο καλύτερων αποτελεσµάτων και σε περίπτωση µοναδικού 
αποτελέσµατος θα υπάρχει προσαύξηση 20% και µε ελάχιστο τους 10 
βαθµούς 

4.1.7 Αν ένας αθλητής δεν τρέξει κανένα αγώνα σε µια χιονοδροµική 
περίοδο η βαθµολογία προσαυξάνεται κατά 50% µε βάση τη βαθµολογία της 
προηγούµενης περιόδου µε ελάχιστο τους 20 βαθµούς (FIS Points Rules Art 
4.2.1.3)   

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 Οι θέσεις Η Κατατάξη 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 3.2.  
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 τους τρείς καλύτερους/ες αθλητές/τριες όλους τους αθλητές 
που έχουν βαθµολογία κυπέλλου σε κάθε 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 ΠΑΧ Α.Γ.Ε.Ν. SG, ΑC 
6.1.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

Αποκτάται είτε από την Τεχνική Κατάβαση (SL), είτε από την Γιγαντιαία 
Τεχνική Κατάβαση (GS), έως του αριθµού των 140 συµµετοχών. Εάν 
υπάρχει µεγαλύτερη συµµετοχή, τότε επιλέγονται κατά προτεραιότητα οι 
έφηβοι και οι νεανίδες αθλητές/-τριες που έχουν έως 300 βαθµούς FIS. Όλα 
τα σωµατεία έχουν βασικό ελάχιστο δικαίωµα συµµετοχής µε έναν αθλητή 
και µια αθλήτρια σε κάθε κατηγορία και αγώνισµα. 

6.1.2 ΚΛΗΡΩΣΗ - ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:  

6.1.2.1  

Α. Σύµφωνα µε την τελευταία λίστα SG και τους κανονισµούς της FIS, πριν 
από τον Πανελλήνιο Αγώνα.  

Β. Σύµφωνα µε τους βαθµούς ΕΟΧΑ SG της περιόδου 2015~16. 

Γ. Σύµφωνα µε τους βαθµούς FIS GS  

Δ. Σύµφωνα µε τους βαθµούς FIS SL 

6.2 ΠΑΧ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  

6.2.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

6.2.1.1 Μέγιστος αριθµός συµµετοχής 140 αθλητές-τριες για κάθε 
κατηγορία και φύλο.  

6.2.2 ΚΛΗΡΩΣΗ - ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:  
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6.2.2.1 ΠΑΧ SL & GS, η διαδικασία της σειράς εκκίνησης θα 
πραγµατοποιηθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 4 

6.2.2.2 Για τον αγώνα SG της κατηγορίας Π2~Κ2 θα χρησιµοποιηθεί για την 
κατάταξη των αθλητών η βαθµολογία του GS.  

6.3 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
Κριτήρια καταλληλότητας για συµµετοχή των οµάδων 

6.3.1 Ο µέγιστος αριθµός των οµάδων διαφορετικών σωµατείων που επιτρέ-
πεται να συµµετάσχει είναι 16. 
6.3.1.1 Εαν τα σωµατεία που δήλωσαν να συµµετάσχουν είναι µέχρι και 
οκτώ. Ο αγώνας θα διεξαχθεί µε οκτώ οµάδες. 
6.3.2 Οι καλύτερες 16 ή 8 οµάδες της συνολικής βαθµολογίας του Κυπέλλου 
Ελλάδος των κατηγοριών ΑΓΕΝ και Π2-Κ2 πριν τη διεξαγωγή του αγώνα - 
δηλαδή πέντε ηµέρες πριν την ηµέρα της σύσκεψης - προκρίνονται. 
H κατάταξη των οµάδων υπολογίζεται από τη συνολική βαθµολογία του Κυ-
πέλλου Ελλάδος όλων των κατηγοριών πριν τη διεξαγωγή του αγώνα, δη-
λαδή πέντε ηµέρες πριν την ηµέρα της σύσκεψης. 
6.3.2.1 Στην περίπτωση ισοβαθµίας υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία 
του Κυπέλλου Ελλάδος πλην των κατηγοριών Π1-Κ1, ΠΑΜ-ΠΑΓ.  
6.3.3 Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 16 οµάδες διαφορετικών σωµατεί-
ων µπορούν  να συµµετάσχουν οι δεύτερες οµάδες των σωµατείων µέχρι να 
συµπληρωθεί ο αριθµός των 16, σύµφωνα µε τη βαθµολογία του κυπέλλου 
Ελλάδος (άρθρο 6.3.2) κ.ο.κ. 
6.3.3.1 Οι οµάδες θα τοποθετηθούν στις σειρές εκκίνησης σύµφωνα µε την 
καταταξή τους (άρθρο 6.3.2). Οι δεύτερες οµάδες θα τοποθετούνται στην 
σειρά εκκίνησης της θέσης που συµπληρώνουν.   
6.3.3.2 Εαν µια σειρά δεν συµπληρωθεί µε οµάδα, η οµάδα που περισσεύει 
προκρίνεται στην επόµενη φάση χωρίς αγώνα (a bye).  
6.3.4 Στους αγώνες µπορούν να συµµετάσχουν αθλητές και αθλήτριες των 
κατηγοριών ΑΓΕΝ και Π2-Κ2. 
6.3.5 Η δήλωση συµµετοχής για κάθε οµάδα ή/και οµάδες (χωρίς ονόµα-
τα) θα πρέπει να γίνει στην ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η επίσηµη 
προκήρυξη του αγώνα. 
6.3.5.1 Οι τελικές δηλώσεις µε τα ονόµατα των αθλητών θα πρέπει να υπο-
βληθούν στην γραµµατεία τέσσερις (4) ώρες πριν την έναρξη της σύσκεψης 
αρχηγών για το αγώνισµα του οµαδικού παράλληλου. 
6.3.5.2 Τα σωµατεία που θα δηλώσουν περισσότερες από µια οµάδες οφεί-
λουν να ορίσουν ποια είναι η πρώτη η δεύτερη κ.ο.κ οµάδα τους. 

6.4 ATOMIKO ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ TEXNIKHΣ ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ (PSL) 
6.4.1 Ο µέγιστος αριθµός αθλητών που επιτρέπεται να συµµετάσχει 
είναι µέχρι δεκαέξι (16). 
6.4.2 Εαν οι αθλητές είναι λιγότεροι από δεκαέξι (16). Ο αγώνας θα 
διεξαχθεί µε οκτώ (8) αθλητές. 
6.4.3 Η επιλογή των αθλητών θα γίνει µε βάση τους βαθµούς ΕΟΧΑ ή 
FIS του αγωνίσµατος SL και από την κατάταξη που θα ισχύει πριν τη 
διεξαγωγή των αγώνων.  
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6.4.4 Το ατοµικό παράλληλο (Πανελλήνιο Πρωτάθληµα) δύναται να 
πραγµατοποιηθεί σε όλες τις αγωνιστικές κατηγορίες (ΑΓΕΝ, ΠΚ) και 
µετά τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής των κύπελλων Ελλάδος.  

ΑΡΘΡΟ Νο 7 
7.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΓΕΝ ΣΤΟΥΣ FIS. (Διεθνείς Αγώνες εντός Ελλάδος).  
7.1.1 Οι συµµετέχοντες οφείλουν να χρησιµοποιούν τον εν ισχύ 
προβλεπόµενο αγωνιστικό εξοπλισµό της FIS περιόδου 2017 – 2018.  

7.1.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

α) Άνδρες – Γυναίκες (2001 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 (1998, 1999, 2000) 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 (2001) 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 
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 σε ένα 
από τα δύο αγωνίσµατα (SL,GS).  

ΚΛΗΡΩΣΗ - ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: Σύµφωνα µε την τελευταία λίστα της FIS πριν 
από τον Αγώνα. 

7.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Π-Κ ΣΤΟΝ FIS. (Διεθνής Αγώνας εντός Ελλάδος).  

7.2.1 Οι συµµετέχοντες οφείλουν να χρησιµοποιούν τον εν ισχύ 
προβλεπόµενο αγωνιστικό εξοπλισµό της FIS περιόδου 2017 – 2018 
7.2.2 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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ΑΡΘΡΟ Νο 8  

8.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Π-Κ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ (ΕΚΤΟΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 
8.1.1 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  

8.1.2 Κριτήρια επιλογής:  
Σύµφωνα µε τη Βαθµολογία του Κυπέλλου Ελλάδος, που ισχύει την ηµερο-
µηνία 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 τoυς 
βαθµούς ΕΟΧΑ και αν υπάρχει εν νέου νέα ισοβαθµία τότε η 
επιλογή θα γίνεται µε κλήρωση µεταξύ των ισοβαθµούντων 
αθλητών/τριών.  

8.1.3  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 αγώνι-
σµα τεχνικής κατάβασης (γιγαντιαίας) υπολογίζεται η βαθµολογία κυπέλλου 
του κάθε αθλητή στην τεχνική (γιγαντιαία) κατάβαση.    
8.1.4 Στην περίπτωση που µια Ο.Ε. ενός αγώνα καλύπτει µέρος των εξόδων 
της διαµονής των αθλητών ή /και συνοδών, τα υπόλοιπα έξοδα θα ισοµερί-
ζονται από όλα (αθλητές και προπονητές) τα µέλη της αποστολής. 

ΑΡΘΡΟ Νο 9   
9.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΓΕΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ. (Διε-
θνείς Αγώνες εκτός Ελλάδος).  

9.1.1 Γενικότερα η Ελλάδα µπορεί να συµµετάσχει µέχρι 4 άντρες και 4 
γυναίκες στους διεθνείς αγώνες 
9.1.2 Σε αγώνες κάτω των 21 (JUN) οι άντρες/γυναίκες δεν επιτρέπεται να 
συµµετάσχουν 
9.1.3 Εξαίρεση αποτελούν αγώνες - εθνικά πρωταθλήµατα εφήβων (NJR) – 
στα οποία η Ελλάδα έχει δικαίωµα συµµετοχής µε δύο άντρες/γυναίκες 
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9.1.4 Στις ακόλουθες χώρες ARM-BIH-BUL-CRO-CZE-GRE-KAZ-MNE-SRB-
FYROM-POL-RUS-SLO-SVK-TUR-IRA-UZB-UKR και όταν οι αγώνες πραγµατο-
ποιούνται σε γειτονικές χώρες (συνορεύουν) έχουν δικαίωµα να συµµετά-
σχουν µέχρι 30 αθλητές/τριες. 
9.1.5 Στις χώρες CRO, SRB και BIH η χώρα µας έχει διπλή quota σε όλους 
τους αγώνες FIS. 

ΑΡΘΡΟ Νο 10 

10.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΟ  
10.1.1 Για να αποκτήσει ένας αθλητής/τρια το δικαίωµα να είναι µέλος της 
ΕΟ για να µπορεί να συµµετάσχει σε εθνικές αποστολές των εθνικών οµά-
δων, πρέπει να έχει συµµετάσχει σε ένα τουλάχιστον αγώνα σε αγώνες του 
Εθνικού Πρωταθλήµατος Ε.Π. 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 ια-
τρικές γνωµατεύσεις. 
10.1.2 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.  
10.1.3 Η αναλογία αντρών γυναικών έχει σχέση µε τη διοργάνωση (δικαίωµα 
συµµετοχής) και την αγωνιστική ποιότητα των αθλητών (καλύτερους βαθ-
µούς FIS) 

10.2 ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2018 

10.2.1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2018      
Ηλικιακές προυποθέσεις 

Γεννηµένοι πριν από την 1 Ιανουαρίου 2002 

Κριτήρια επιλογής ελλήνων αθλητών και αθλητριών  

1. Οι αθλητές/τριες που θα έχουν πετύχει τις προυποθέσεις του Α κριτήριου 
σε ένα  από τα αγωνίσµατα της Οlympic FIS points list κερδίζουν τη θέση 
πρόκρισης για τους ΟΑ. 

2. Στην περίπτωση που περισσότεροι αθλητές/τριες, από τις θέσεις που δι-
καιούται η χωρα µας, θα έχουν πετύχει τις προυποθέσεις του Α κριτηρίου 
σε ένα από τα αγωνίσµατα της Οlympic FIS points list, οι αθλητές/τριες 
µε την καλύτερη κατάταξη στην Οlympic FIS points list κερδίζουν τη 
θέση πρόκρισης για τους ΟΑ.  

3. Αν δεν υπάρχει αθλητής ή αθλήτρια µε το Α κριτήριο, ο αθλητής ή αθλή-
τρια θα επιλεγεί µε το Β κριτήριο και θα προκριθεί αυτός/η µε την                                    
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καλύτερη κατάταξη σε µία από τις Ολυµπιακές λίστες (Οlympic FIS 
points list) των αγωνισµάτων τεχνικής (SL) και γιγαντιαίας τεχνικής  κα-
τάβασης (GS).  

4. Στην περίπτωση που δοθούν στην χώρα µας περισσότερες θέσεις, από 
την Olympic Quota Allocation List, οι αθλητές/τριες µε την καλύτερη 
κατάταξη στην Olympic Quota Allocation List κερδίζουν 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 140 βαθ-
µούς 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. 

10.2.1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ -ΝΕΑΝΙΔΩΝ 

Δικαίωµα συµµετοχής: γεννηµένοι από 2001 ως 1997  
Αρ. αθλητών: Εως τρείς (3) έφηβοι και τρείς (3) νεάνιδες  
Αρ. Συνοδών: Δύο (2)Προπονητές και ένας (1) Αρχηγός 
Τελική δήλωση: µέχρι 7 ηµέρες πριν την έναρξη των αγώνων (21.01.2018) 

Κριτήρια επιλογής: 

•Θα προκριθούν οι καλύτεροι αθλητές και αθλήτριες µε βάση το Μ.Ο των 

δύο καλύτερων αποτελεσµάτων* (βαθµοί FIS) ανά αγώνισµα 

(SL,GS,SG,SC,DH) της αγωνιστικής περιόδου 2017-18 (έναρξη Ιούλιος 2017) 

* 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 

τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, τότε δεν έχει δικαίωµα συµµετο-

χής.  
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 • Οι αθλητές και αθλήτριες θα πετύχουν την πρόκριση µόνο στην περι-
́πτωση που θα έχουν πετύχει εως 70 βαθµούς FIS οι ἐφηβοι και 100 
οι νεάνιδες σε ένα τουλάχιστον αγώνα. Στην περίπτωση που δεν υπα-
́ρχουν αθλητές/τριες µε τους παραπάνω βαθµούς ή υπάρχει µόνο 
ένας/µια θα εκπροσωπηθούµε µε τους καλύτερους δύο έφηβους και 

µια νεανίδα συνολικά, χωρίς περιορισµό στους βαθµούς. 

10.2.2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΙΔΩΝ–ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ABETONE ITA  
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  

Κριτήρια επιλογής:  
Σύµφωνα µε τη Βαθµολογία του Κυπέλλου Ελλάδος σε όλες τις κατηγορίες 

Π-Κ  

 • επιλέγεται όποιος έχει την καλύτερη βαθµολογία στο σύνολο της βαθ-

µολογίας κυπέλλου, δηλαδή στο άθροισµα των βαθµών κυπέλλου και 

από τα δύο τεχνικά αγωνίσµατα (SL,GS).  

 • Στην περίπτωση και πάλι ισοβαθµίας θα αξιολογούνται µε τoυς βαθ-

µούς ΕΟΧΑ και αν υπάρχει εν νέου ισοβαθµία τότε η επιλογή θα γίνε-

ται µε κλήρωση µεταξύ των ισοβαθµούντων αθλητών/τριών.  

ΑΡΘΡΟ 11 

11.1 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ  

11.1.1 Η δήλωση του σωµατείου στην ΕΟΧΑ πρέπει να γίνει όχι αργότερα µε-
ταξύ 5-7 ηµερών πριν από την λήξη της προθεσµίας δήλωσης από την ΕΟΧΑ 
προς τους οργανωτές.  

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 διεξαγω-
γής του  αγώνα.  
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11.1.2 Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής/τρια επιλέξει να µην συµµετάσχει 
σε κάποιο αγώνα που έχει δηλωθεί, πρέπει έγκαιρα το σωµατείο του και το 
αργότερο 48  ώρες τρείς 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 συ-
γκεκριµένο αγώνα.  
11.1.3 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. 
11.1.4 Στην περίπτωση που δεν ακολουθηθούν οι παραπάνω διαδικασίες 
τότε ο αθλητής/τρια θα παραπέµπεται στην πειθαρχική επιτροπή µε το ερώ-
τηµα του  αποκλεισµού του από διεθνείς αγώνες για εύλογο χρονικό διάστη-
µα. 
11.1.5 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. 
11.1.6 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.
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