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ΑΡΘΡΟ 1: ΣΚΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Σκοπός του κανονισµού αξιολόγησης  είναι η κατάταξη και ταξινόµηση των 
σωµατείων µελών της ΕΟΧ κάθε χιονοδροµικής περιόδου µε βάση τη συνολική 
βαθµολογία τους που συνέλεξαν συµµετέχοντας µε τα στελέχη και τους 
αθλητές τους στα προγράµµατα και τις εκδηλώσεις της ΕΟΧ τηρώντας τα 
κριτήρια και τους κανονισµούς που ορίζει η Οµοσπονδία 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Η περίοδος αξιολόγησης ορίζεται σαν το χρονικό διάστηµα από την 1η Ιουλίου 
ενός έτους έως την 30ή Ιουνίου του εποµένου. Για παράδειγµα, η αξιολόγηση 
που ανακοινώνεται το φθινόπωρο του 2005 αφορά δεδοµένα δράσης των 
σωµατείων στην περίοδο 1/7/2004-30/6/2005). 

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ, όπου εξετάζεται η ποιότητα της δράσης τους (πχ. επιδόσεις 
αθλητών στους αγώνες). 
ΠΟΣΟΤΙΚΑ, όπου εξετάζεται η ποσότητα κάποιων µεγεθών που εκφράζουν τη 
δράση τους (πχ. πλήθος συµµετοχών αθλητών σε µια περίοδο αξιολόγησης). 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΑΡΞΗΣ κάποιου χαρακτηριστικού το οποίο συνήθως προσδίδει 
στο σωµατείο πάγια βαθµολογία (πχ. συµµετοχή σε αγώνες νεοεγγραφέντων 
αθλητών). 

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Μόλις τα σωµατεία µέλη της ΕΟΧ καταταχθούν σε φθίνουσα σειρά της 
βαθµολογίας που έχουν λάβει, κατατάσσονται µε βάση τη βαθµολογία τους σε 
5 κατηγορίες, ως εξής: 

1η Κατηγορία: Τα σωµατεία που έχουν συγκεντρώσει τις 10 καλύτερες 
βαθµολογίες. 

2η Κατηγορία: Τα σωµατεία που έχουν συγκεντρώσει τις επόµενες 10 
καλύτερες βαθµολογίες  (11η έως 20ή θέση). 

3η Κατηγορία: Τα σωµατεία που έχουν συγκεντρώσει τις επόµενες 10 
καλύτερες βαθµολογίες  (21η έως 30ή θέση). 

4η Κατηγορία : Όσα από τα υπόλοιπα σωµατεία έχουν συγκεντρώσει 
µέχρι και 1 βαθµό. 
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5η Κατηγορία: Όσα δεν έχουν συγκεντρώσει καθόλου βαθµούς (0). 
(Σωµατεία «άνευ χιονοδροµικής δράσης»). 

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΗΓΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Σηµείωση: Η οµαδοποίηση και η κωδικοποίηση των άρθρων χρησιµοποιείται 
για τη ερµηνεία και την επαλήθευση των αποτελεσµάτων της µηχανογραφικής 
εφαρµογής. 

Α. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Α.1 Οργάνωση Αγώνων 

Α.1.1 Οργάνωση Διεθνών Αγώνων 

Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιο σωµατείο αναλάβει εµφανώς όλο το 
βάρος και την ευθύνη της διοργάνωσης του αγώνα λαµβάνει πάγια 
βαθµολόγηση 100 βαθµών κατά τον αγώνα (διοργάνωση). 

Στην περίπτωση συνδιοργάνωσης από δυο ή και περισσότερα σωµατεία, η 
πάγια αυτή βαθµολόγηση ισοκατανέµεται στους συνδιοργανωτές. 

Α.1.2 Οργάνωση Αγώνων Εθνικού Προγράµµατος 

Οµάδα Περιεχόµενο

Α 
Β 
Γ 
Δ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 
ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 
ΑΘΛΗΤΕΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ  
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Είδος αγώνα Κωδικός Μέγιστη βαθµολογία

Πανελλήνιοι Αγώνες 
Χιονοδροµίας

ΠΑΧ 80 βαθµοί

Κύπελλα Ελλάδας ΚΕΛ 60 βαθµοί

Περιφερειακοί Αγώνες ΠΕΡ 50 βαθµοί

Τοπικά Διασυλλογικά 
Π ρ ω τ α θ λ ή µ α τ α 
(Συλλόγων)

ΤΟΠ 20 βαθµοί
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 
1. Αν ο αγώνας µαταιωθεί µε απόφαση της ΕΕ, αποδίδεται το 50% των 
βαθµών εφόσον έχει γίνει η προετοιµασία του αγώνα. 

2. Αν ο αγώνας µαταιωθεί πριν τη σύγκλιση της ΕΕ (γεγονός 
αντικανονικό), δεν πραγµατοποιείται βαθµολόγηση του αγώνα. 

3. Σε περίπτωση συνδιοργάνωσης από δυο ή περισσότερα σωµατεία, η 
τελική βαθµολογία ισοκατανέµεται στους συνδιοργανωτές. 

4. Στην περίπτωση που ένας αγώνας είναι ΠΑΧ και Διεθνής ταυτόχρονα, 
θα παίρνει την ανώτερη βαθµολογία, δηλαδή αυτή του διεθνούς 
αγώνα. 

Β. ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 

Β.1 Συµµετοχές αθλητών σε αποστολές 

Β.1.1 Συµµετοχή σε Ολυµπιακούς Αγώνες 
80 βαθµούς κατά αθλητή και αποστολή 

Β.1.2 Συµµετοχή σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα Ανδρών - Γυναικών 
40 βαθµούς κατά αθλητή και αποστολή 

Β.1.3 Συµµετοχή σε Παγκόσµια Κύπελλα 
30 βαθµούς κατά αθλητή και αποστολή 

Β.1.4 Συµµετοχή σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα Εφήβων 
20 βαθµούς κατά αθλητή και αποστολή 

Β.1.5 Συµµετοχή σε Διεθνείς Αγώνες 
10 βαθµούς κατά αθλητή και αποστολή 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 
1. Ένας αθλητής δεν µπορεί να δώσει στο σωµατείο του περισσότερους 
από 80 βαθµούς που προέρχονται από τα άρθρα Β.1.1 έως Β.1.4 σε 
κάθε περίοδο αξιολόγησης. 

2. Ο αθλητής βαθµολογείται όταν συµπεριλαµβάνεται στα πινάκια που 
κατατίθενται από την ΕΟΧ στη ΓΓΑ. 
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Γ. ΑΘΛΗΤΕΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ  

Γ.1 Συµµετοχές σε αγώνες του Εθνικού Προγράµµατος (ΠΑΧ, ΚΕΛ, 
ΠΕΡ) εκτός τοπικών πρωταθληµάτων (ΤΟΠ). 

Γ. 1.1 Συµµετοχές σε Πανελλήνιους Αγώνες και Κύπελλα Ελλάδας. 
 Για κάθε αθλητή που πήρε εκκίνηση και κατά αγώνισµα 5 βαθµοί. 

Γ.1.2 Συµµετοχές σε Περιφερειακούς 
 Για κάθε αθλητή που πήρε εκκίνηση και κατά αγώνισµα 3 βαθµοί. 

Γ.1.3 Συµµετοχές σε προαγωνιστικά κριτήρια 
 Για κάθε αθλητή που πήρε εκκίνηση και κατά αγώνισµα 2 βαθµοί. 

Γ.2 Επιδόσεις αθλητών - Κατάταξη 

Γ.2.1 Πανελλήνιοι αγώνες – ατοµικά αγωνίσµατα 
 Ανά αγώνισµα (από τα επίσηµα αποτελέσµατα) και αθλητή: 

Γ.2.2 Πανελλήνιοι αγώνες – Σκυταλοδροµίες Δρόµων Αντοχής & Διάθλου 
 Ανά αγώνισµα (από τα επίσηµα αποτελέσµατα) και οµάδα: 

ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 40 βαθµοί

2 25 βαθµοί

3 20 βαθµοί

4 15 βαθµοί

5 10 βαθµοί

6 5 βαθµοί

ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 50 βαθµοί

2 30 βαθµοί

3 20 βαθµοί
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Γ.2.3 Κύπελλα Ελλάδας 
 Ανά αγώνισµα (από τα επίσηµα αποτελέσµατα) και αθλητή: 

Γ.2.4 Περιφερειακά – Διασυλλογικά 
 Ανά αγώνισµα (από τα επίσηµα αποτελέσµατα) και αθλητή: 

Γ.3 Νεοεγγραφέντες αθλητές 

Πάγια βαθµολόγηση του σωµατείου µε 100 βαθµούς εφόσον πέντε (5) 
τουλάχιστο αθλητές γράφτηκαν στην ΕΟΧ και αγωνίστηκαν τουλάχιστο µια 
φορά στην περίοδο αξιολόγησης. 

Γ.4 Καλλιέργεια Αθληµάτων 

Γ.4.1 Αγωνίσµατα Καταβάσεων 
Πάγια βαθµολόγηση του σωµατείου µε 100 βαθµούς εφόσον έχει 
συµµετοχή σε αγώνες εθνικού επιπέδου µε τουλάχιστο 10 
διαφορετικούς αθλητές σε 3 διαφορετικές µέρες αγώνα (δε 
συµπεριλαµβάνονται οι συµµετοχές σε τοπικά πρωταθλήµατα). 

ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 20 βαθµοί

2 15 βαθµοί

3 10 βαθµοί

4 5 βαθµοί

5 5 βαθµοί

6 5 βαθµοί

ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 15 βαθµοί

2 10 βαθµοί

3 5 βαθµοί

4 3 βαθµοί

5 3 βαθµοί

6 3 βαθµοί
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Γ.4.2 Αγωνίσµατα Δρόµων Αντοχής 
Πάγια βαθµολόγηση του σωµατείου µε 80 βαθµούς εφόσον έχει 
συµµετοχή σε αγώνες εθνικού επιπέδου µε τουλάχιστο 5 διαφορετικούς 
αθλητές σε 3 διαφορετικούς αγώνες (δε συµπεριλαµβάνονται οι 
συµµετοχές σε τοπικά πρωταθλήµατα). 

Γ.4.3 Αγωνίσµατα Χιονοσανίδας 
Πάγια βαθµολόγηση του σωµατείου µε 50 βαθµούς εφόσον έχει 
συµµετοχή σε αγώνες εθνικού επιπέδου µε τουλάχιστο 3 διαφορετικούς 
αθλητές σε 2 διαφορετικούς αγώνες (δε συµπεριλαµβάνονται οι 
συµµετοχές σε τοπικά πρωταθλήµατα). 

Γ.4.4 Αγωνίσµατα Διάθλου 
Πάγια βαθµολόγηση του σωµατείου µε 40 βαθµούς εφόσον έχει 
συµµετοχή σε αγώνες εθνικού επιπέδου µε τουλάχιστο 3 διαφορετικούς 
αθλητές σε ένα  αγώνα (δε συµπεριλαµβάνονται οι συµµετοχές σε 
τοπικά πρωταθλήµατα). 

Δ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

Δ.1 Φυτώρια 
Σύµφωνα µε τις επιβεβαιωµένες ονοµαστικές καταστάσεις αθλουµένων ηλικίας 
έως 10 ετών που συνοδεύονται από ονόµατα προπονητών και δίνονται από τα 
σωµατεία στην ΕΟΧ κατά την περίοδο αξιολόγησης, τα σωµατεία που έχουν 
τουλάχιστο 15 άτοµα στο φυτώριό τους βαθµολογούνται µε 50 βαθµούς. Τα 
σωµατεία που έχουν περισσότερους από 30 αθλούµενους/ες βαθµολογούνται 
µε 100 βαθµούς. 

Δ.2 Χιονοδροµικό Κέντρο 
Όποιος σύλλογος έχει στην ιδιοκτησία του και λειτουργεί Χιονοδροµικό κέντρο 
παίρνει πάγια 30 βαθµούς. 

Ο παρών κανονισµός εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Οµοσπονδίας Χιονοδροµίας της 
5ης Νοεµβρίου 2005 στην Καβάλα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΘΜΟΙ

15-30 άτοµα 50 βαθµοί

30< 100 βαθµοί
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