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Οργάνωση ΤΕ  
Βορείων Αθληµάτων 



Η οργάνωση των Τεχνικών Εκπροσώπων (ΤΕ) 

Ο ορισµός  
Ο Τεχνικός εκπρόσωπος είναι ο εκπρόσωπος της ΕΟΧ στην ελλανόδικο 
επιτροπή, και είναι ο εγγυητής ότι ο αγώνας θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε 
τους κανονισµούς της ΕΟΧ και της FIS. 

Η οργανωτική δοµή 
1. Την ευθύνη για όλα τα θέµατα που αφορούν το σώµα των ΤΕ την έχει η 
ΤΕΒΑ. Όλες οι αποφάσεις της ΤΕΒΑ θα πρέπει να εγκριθούν από το Δ.Σ. της 
ΕΟΧ. 
Η επιλογή και ο ορισµός των ΤΕ για τους αγώνες της ΕΟΧ γίνεται από την 
ΤΕΒΑ και τον Τεχνικό Σύµβουλο της ΕΟΧ.    

2. Οι Τ.Ε έχουν δικό τους οργανωτικό σώµα µε τρία µέλη να αποτελούν την 
υπο-επιτροπή. Ένας από του οποίους θα προεδρεύει, και ένας τουλάχιστον 
θα είναι εκπρόσωπος των Τ.Ε Διάθλου.  
Η επιτροπή αποτελείται από Τ.Ε. Διάθλου και Αντοχής  

            2.1 Στα καθήκοντα της Υποεπιτροπής συµπεριλαµβάνονται:      
• Να εκπροσωπεί το σώµα των Τ.Ε στην ΕΟΧ. 
• Να εγκαταστήσει το σύστηµα οργάνωσης των ΤΕ. 
• Να συντονίζει τις προτάσεις της ΕΟΧ για την οργάνωση των ΤΕ. 
• Να ορίζει τους ΤΕ για τους περιφερειακούς αγώνες 
• Να κρίνει το έργο των ΤΕ στους αγώνες. 
• Να προτείνει στην ΤΕΒΑ νέους ΤΕ. 

Κριτήρια επιλογής ΤΕ 
1. Οι υποψήφιοι ΤΕ θα πρέπει να στρατολογούνται από πρώην αθλητές, 
προπονητές, στελέχη χιονοδροµικών αγώνων, γυµναστές µε ειδικότητα 
χιονοδροµίας, ή άτοµα που έχουν επιδείξει µεγάλη δραστηριότητα σε 
αθλητικά γεγονότα.   

2. ΄Ενας υποψήφιος ΤΕ για να αποκτήσει και να διατηρήσει την ιδιότητα του 
ΤΕ θα πρέπει να επιλεχτεί από την υπο-επιτροπή των ΤΕ, να παραστεί σε 
σεµινάριο ΤΕ, να περάσει τις εξετάσεις, και να παρίσταται σε µελλοντικά 
επιµορφωτικά σεµινάρια. 

3. Ο υποψήφιος ΤΕ θα πρέπει να έχει την ικανότητα προφορικής έκφρασης 
και καθοδήγησης συσκέψεων. 

4. Θα πρέπει να είναι µέχρι 50 ετών. 
5. Θα πρέπει να είναι ικανός να κάνει σκι σε όλους τους τύπους αγωνιστικών  
πιστών. 

6. Θα πρέπει να γνωρίζει σε βάθος τους επίσηµους κανονισµούς της ΕΟΧ πριν 
το σεµινάριο ΤΕ. 
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Η επιµόρφωση των ΤΕ 
Η επιµόρφωση παρέχει στον ΤΕ την αναγκαία θεωρητική και πρακτική γνώση 
ώστε να µπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις και στα καθήκοντα του 
στους αγώνες της ΕΟΧ. 

Απαιτήσεις και έλεγχος επιµόρφωσης 
1. Κάθε χρόνο - τέλος φθινοπώρου ή νωρίς χειµώνα - θα πραγµατοποιείται 
ένα σεµινάριο ΤΕ. Η διάρκεια του σεµιναρίου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 
δύο ηµέρες. Στα σεµινάρια µπορούν να συµµετάσχουν εκτός από ΤΕ και 
στελέχη σωµατείων. Τα σεµινάρια θα καθοδηγούνται από την Τεχνικό 
Σύµβουλο και την υποεπιτροπή ΤΕ.   

2. Για δύο χρόνια ο νέος ΤΕ θα πρέπει να συµµετάσχει µόνο σε 
περιφερειακούς αγώνες. Στη συνέχεια προτείνεται να µπορεί να επιλεγεί ΤΕ 
σε αγώνες κυπέλλων και ΠΑΧ. Επίσης ο νέος ΤΕ οφείλει να συµµετάσχει και 
τις δύο χρονιές στα σεµινάρια της ΕΟΧ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η ΤΕΒΑ 
µπορεί να επιλέξει ένα νέο ΤΕ να συµµετάσχει σε αγώνες κυπέλλων ή/και 
ΠΑΧ.  

3. Οι καλύτεροι και περισσότερο έµπειροι ΤΕ επιλέγονται για τους ΠΑΧ ΑΓΕΝ. 
Θα πρέπει όµως να συµµετέχουν στο σεµινάριο ΤΕ πριν από κάθε 
αγωνιστική περίοδο. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν µπορούν να 
παραστούν οφείλουν να ενηµερώσουν τον Έφορο της ΤΕΒΑ.  

4. ΤΕ που για δύο συνεχείς περιόδους δεν συµµετείχαν στα σεµινάρια ΤΕ της 
ΕΟΧ, θα χρησιµοποιούνται µόνο σε περιφερειακούς αγώνες. 

5. ΤΕ που για τέσσερις συνεχείς περιόδους δεν συµµετείχαν σε σεµινάρια ΤΕ 
της ΕΟΧ καθώς και ΤΕ µεγαλύτεροι των 60 ετών, θα χάνουν την ιδιότητα 
του ΤΕ. 

6. Βοηθός ΤΕ µπορεί να είναι ο κάθε επίσηµα ορισµένος από την ΕΟΧ ΤΕ. 
7. Οι έφοροι των αγώνων ΠΑΧ ΑΓΕΝ οφείλουν να είναι ΤΕ ή να έχουν 
συµµετάσχει στο σεµινάριο ΤΕ της ίδιας χιονοδροµικής περιόδου.     
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