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300 Αγώνες Σκι Δρόµων Αντοχής
300.1 Όλοι οι αγώνες Δρόµων Αντοχής που επικυρώνονται από την ΕΟΧΑ οργανώνονται µε βάση 

τους κανονισµούς των ακόλουθων εκδόσεων: ΚΑΧ – πρώτο µέρος (200οι), δεύτερο µέρος 
(300οι) και το ετήσιο Οδηγό Οργάνωσης Αγώνων Δρόµων Αντοχής που εγκρίνεται από την 
Τεχνική Επιτροπή Βορείων Αθληµάτων και το Δ.Σ. της ΕΟΧA.      

Α. Οργάνωση

301 Η Οργανωτική Επιτροπή 
Για την οργάνωση ενός αγώνα θα πρέπει να διοριστεί η Οργανωτική Επιτροπή. Για την 
σύνθεση της βλέπε άρθρο 206.

302 Η Επιτροπή του αγώνα και τα Καθήκοντα της

302.1 Η Επιτροπή του αγώνα, η οποία ορίζεται από την Ο.Ε. είναι υπεύθυνη για την τεχνική 
πλευρά του αγώνα. Αποτελείται από ειδικούς που έχουν ιδιαίτερα καλές γνώσεις για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθεται. Σε κάθε στέλεχος ανατίθεται µια 
συγκεκριµένη εργασία. Τα στελέχη πρέπει να διακρίνονται εύκολα από την στολή, τα 
περιβραχιόνια ή τα διακριτικά τους. Όλα τα στελέχη πρέπει να είναι στις θέσεις τους έγκαιρα 
και να διαπιστώσουν πριν από τον αγώνα ότι όλα είναι εντάξει.

302.2 Τα Στελέχη των Αγώνων είναι: 
▪ Ο Έφορος των αγώνων, ο οποίος προεδρεύει και ορίζει τα στελέχη   
▪ Ο Γραµµατέας των Αγώνων  
▪ Ο Έφορος Στίβου (πίστας)  
▪ Ο Έφορος Χρονοµετρών και Υπολογιστών 
▪ Ο Έφορος Σταδίου 
▪ Ο Έφορος Τάξης και Ασφάλειας   

Ο Έφορος αγώνων αν κριθεί απαραίτητο, µπορεί να ορίσει και άλλα στελέχη.

302.3 Τα στελέχη των αγώνων και τα καθήκοντα τους.

302.3.1 Ο Έφορος των Αγώνων 
▪ Είναι υπεύθυνος για όλα τα θέµατα  που αφορούν τη διοργάνωση του αγώνα 
▪ Πληροφορεί των ΤΕ για όλες τις προετοιµασίες και τις όποιες αλλαγές έχουν γίνει 
▪ Πρέπει να ελέγχει αν τα στελέχη των αγώνων έχουν τα κατάλληλα προσόντα ώστε 

να διασφαλιστεί ότι ο αγώνας θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους επίσηµους 
κανονισµούς της  ΕΟΧΑ. 

▪ Επιβλέπει τις εργασίες των στελεχών αγώνων 
▪ Είναι πρόεδρος στη σύσκεψη αρχηγών, µέλος της Ελλανοδίκου Επιτροπής και 

εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής σε συναλλαγές µε τον ΤΕ του αγώνα 
▪ Είναι υπεύθυνος για τις  λειτουργίες ελέγχου και ασφάλειας του αγώνα  
▪ Παρέχει τις ιδανικές συνθήκες εργασίας στα ΜΜΕ και τα συνεργεία αναµετάδοσης
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302.3.2 Ο Γραµµατέας των Αγώνων 
▪ Αναφέρεται στον έφορο αγώνων 
▪ Είναι υπεύθυνος για την εργασία της Γραµµατείας τη σχετική µε την τεχνική 

πλευρά του αγώνα  
▪ Προετοιµάζει όλα τα έγγραφα για την εκκίνηση, χρονοµέτρηση, τους υπολογισµούς 

και τα πινάκια των κριτών. 
▪ Ελέγχει τις δηλώσεις συµµετοχής των αθλητών και τους κωδικούς τους 
▪ Οργανώνει τη σύσκεψη αρχηγών  
▪ Καταγράφει και διανέµει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Ε.Ε. και των Αρχηγών 

Οµάδων 
▪ Προετοιµάζει και διανέµει αγωνιστικές πληροφορίες 
▪ Προετοιµάζει και διανέµει τις λίστες εκκίνησης 
▪ Φροντίζει για την ταχύτερη δυνατή δηµοσίευση των ανεπίσηµων αποτελεσµάτων 

και για την διανοµή των επίσηµων αποτελεσµάτων καθώς και των πιθανών 
αποκλεισµών.  

▪ Οφείλει να παραδώσει τυχόν ενστάσεις αµέσως στην Ε.Ε.

302.3.3 Ο  Έφορος στίβου (πίστας) 
▪ Αναφέρεται στον έφορο αγώνων 
▪ Πρέπει να είναι γνώστης των κανονισµών που αφορούν τη πιστοποίηση των στίβων  
▪ Είναι υπεύθυνος για την προετοιµασία των στίβων, οι οποίοι πρέπει να 

ανταποκρίνονται στους κανονισµούς της ΕΟΧA.  
▪ Πρέπει να είναι ικανός να προετοιµάζει τα ίχνη στην ιδανική γραµµή κατεύθυνσης 

και να τα αποκρίνει στις κατηφόρες και στις ανηφόρες  
▪ Είναι υπεύθυνος για την προετοιµασία των χώρων προετοιµασίας (προθέρµανση), 

του χώρου δοκιµής πέδιλων, τη σωστή σήµανση των διαδροµών, τη σωστή 
τοποθέτηση των κριτών, τις µετρήσεις θερµοκρασιών, την περίφραξη των 
διαδροµών, την τοποθέτηση των σταθµών Α' βοηθειών και σταθµών τονωτικών και 
τροφής.  

▪ Κύριο καθήκον του εφόρου πίστας, πριν και στην διάρκεια του αγώνα, ιδιαίτερα σε 
περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών και βαριάς χιονόπτωσης, είναι η 
χρησιµοποίηση της οµάδας προετοιµασίας της πίστας και των «ανοιχτηριών της 
πίστας» ώστε να βεβαιωθεί ότι η διαδροµή είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. 

▪ Πρέπει να στείλει τουλάχιστον δύο άτοµα ή ένα όχηµα που θα κλείσουν την πίστα, 
µετά τον τελευταίο αθλητή.

302.3.4 Ο Έφορος ελέγχου και ασφάλειας 
▪ Αναφέρεται στον έφορο αγώνων 
▪ Συντονίζει τις δραστηριότητες µε τους εφόρους Σταδίου και Στίβου 
▪ Τοποθετεί τους κριτές στις θέσεις που επελέγησαν ύστερα από συνεργασία µε τον 

έφορο πίστας και τον ΤΕ.  
▪ Πληροφορεί τους κριτές για τα καθήκοντα τους  
▪ Εφοδιάζει τους κριτές µε κάρτες ελέγχου και άλλα χρήσιµα αντικείµενα και 

προσδιορίζει τη θέση τους. 
▪ Συλλέγει τις σχετικές πληροφορίες και τις κάρτες ελέγχου µετά τον αγώνα και 

πληροφορεί την ΕΕ για κάθε συµβάν.  
▪ Δύο κριτές είναι αρκετοί για κάθε σταθµό. Οι κριτές είναι υπεύθυνοι να ελέγξουν 

αν ο κάθε αθλητής περνά από το σηµείο ελέγχου τους και ότι αγωνίζεται σύµφωνα 
µε τους κανονισµούς. Μπορούν να χρησιµοποιούν και video εξοπλισµό. 
Ενηµερώνουν τον έφορο Ελέγχου για κάθε παράβαση των κανονισµών και να είναι 
έτοιµοι να την αποδείξουν στην ΕΕ 
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302.3.5 Ο Έφορος χρονοµετρών και υπολογισµών 
▪ Αναφέρεται στον έφορο αγώνων  
▪ Είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση και το συντονισµό των στελεχών που 

εργάζονται στο χώρο τερµατισµού και χρονοµέτρησης. 
▪ Επιβλέπει τους χρονοµέτρες ηλεκτρονικούς και χειρός, των ενδιάµεσων χρόνων και 

τους υπολογισµούς των τελικών χρόνων. 
▪ Ελέγχει τις εργασίες των αφέτη, κριτή τερµατισµού, διαιτητή αφετηρίας και 

τερµατισµού µαζί µε τον έφορο Σταδίου  
▪ Επιβλέπει την υπηρεσία πληροφόρησης αποτελεσµάτων και πληροφοριών 

Επιβλέπει την προετοιµασία της έκθεσης των αποτελεσµάτων και την προώθηση 
της για έλεγχο στον Τ.Ε.  

▪ Επιβλέπει την προώθηση των επίσηµων αποτελεσµάτων στην ΕΟΧΑ.

302.3.6 Ο Έφορος σταδίου 
▪ Αναφέρεται στον έφορο αγώνων  
▪ Είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες στο στάδιο. Περιλαµβάνει την 

µετακίνηση των αθλητών στη εκκίνηση, µαρκάρισµα, εµπορικά σήµατα, ελέγχου 
µαρκαρίσµατος στον τερµατισµό, έξοδο των αθλητών από τον τερµατισµό, 
υποστήριξη αντι-ντόπινγκ.  

▪ Είναι υπεύθυνος για την περίφραξη και τη σωστή σήµανση του σταδίου 
▪ Επιβλέπει την τοποθέτηση των γραµµών εκκίνησης και τερµατισµού 
▪ Επιβλέπει την προετοιµασία του στίβου 
▪ Επιβλέπει µε τον έφορο ελέγχου την αποτελεσµατική προσέγγιση του σταδίου και 

τον έλεγχο των αθλητών, τεχνικών και εκπροσώπων των ΜΜΕ 
▪ Προετοιµάζει τη µικτή ζώνη στον τερµατισµό

302.3.7 

302.3.7.1

Άλλα στελέχη των αγώνων είναι 

Ο Έφορος Πληροφοριών 
▪ Συνεργάζεται µε τον Έφορο Αγώνων, τον Έφορο Στίβου και Τάξης, για την 

εξασφάλιση κατάλληλων θέσεων για τους δηµοσιογράφους, φωτογράφους και τους 
σχολιαστές ραδιόφωνου και τηλεόρασης. Όλοι οι παραπάνω πρέπει να ‘χουν 
περίοπτη θέση στους αγώνες χωρίς όµως να ενοχλούν την οργάνωση.  

▪ Είναι υπεύθυνος για την παροχή σωστών πληροφοριών στον τύπο, το ραδιόφωνο 
και την τηλεόραση, καθώς και για την σωστή λειτουργία των µεγαφωνικών 
εγκαταστάσεων στο χώρο Αφετηρίας – Τερµατισµού.

302.3.7.2 Ο  Έφορος Ιατρικών Υπηρεσιών 
▪ Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση παροχής ιατρικών υπηρεσιών και πρώτων 

βοηθειών και για τη γρήγορη µεταφορά ασθενή στο πλησιέστερο νοσοκοµείο.

303 Η Ελλανόδικος Επιτροπή και τα καθήκοντα της

303.1 Η Ε.Ε. αποτελείται από τρία (3) µέλη µε δικαίωµα ψήφου: Τον Τ.Ε. που είναι πρόεδρος της 
Ε.Ε. και η ψήφος του είναι καθοριστική σε περίπτωση ισοψηφίας µέσα στην Ε.Ε., τον 
Έφορο των Αγώνων και έναν εκπρόσωπο της Τεχνικής Επιτροπής Βορείων Αθληµάτων ή 
ένα αρχηγό σωµατείου, ύστερα από πρόταση του εκπροσώπου της ΕΟΧA. Η ΤΕΒΑ έχει το 
δικαίωµα της αύξησης µέχρι πέντε του αριθµού των µελών της Ε.Ε.  
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303.2 

303.2.1

Ο ρόλος του Τεχνικού Εκπροσώπου (Τ.Ε.) 

ΟΤ.Ε. είναι εκπρόσωπος της Ε.Ο.Χ.A. στον Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα και αποτελεί 
την εγγύηση ότι οι αγώνες θα διεξαχθούν σύµφωνα µε τους Κ.Α.Χ. Ο Τ.Ε. θα πρέπει να 
κατέχει έγκυρη άδεια Τεχνικού Εκπροσώπου ΕΟΧΑ. Ο Τ.Ε. έχει την υπευθυνότητα να 
αξιοποιεί, καθοδηγεί και να ελέγχει τα µέλη της Ε.Ε.

303.2.2 Ορισµός

303.2.2.1 Στους αγώνες ΠΑΧ τα µέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να κατέχουν έγκυρη άδεια Τεχνικού 
Εκπροσώπου ΕΟΧΑ ή να έχουν παρακολουθήσει τα τελευταία δύο έτη, πριν την διεξαγωγή 
του αγώνα, ένα τουλάχιστον επιµορφωτικό σεµινάριο των ΤΕ της ΕΟΧA.

303.2.2.2 Ο Τ.Ε. ορίζεται από την Ε.Ο.ΧA µε πρόταση της ΤΕΒΑ για όλους τους αγώνες του ετήσιου 
εθνικού προγράµµατος και δεν πρέπει, προκειµένου για τους ΠΑΧ και τα Κ.Ε. να είναι 
µέλος του οργανωτή συλλόγου.

303.3 Τα καθήκοντα της Ε.Ε. 

303.3.1 Η Ε. Ε. οφείλει αν διαπιστώσει ότι ο αγώνας οργανώνεται και διεξάγεται σύµφωνα µε τους 
κανόνες της Ε.Ο.Χ.A. Οι ευθύνες της Ε.Ε ξεκινούν από τη στιγµή που ορίζεται και 
τελειώνουν µε την έκδοση των επίσηµων αποτελεσµάτων. Η πρώτη συνάντηση θα πρέπει 
οργανώνεται πριν την πρώτη επίσηµη προπόνηση.   

303.3.2 Η Ε.Ε. οφείλει να προσδιορίσει και να αποφασίσει:

- Αν ένας αγώνας πρέπει να αναβληθεί, να διακοπεί, να µαταιωθεί, ή ακυρωθεί.  
- Αν µπορούν να συµµετάσχουν αναπληρωµατικοί και αν γίνουν δεκτές καθυστερηµένες 
δηλώσεις συµµετοχής. 
- Αν θα γίνουν δεκτές τυχόν ενστάσεις και αν θα υπάρξουν κυρώσεις ή αποκλεισµοί. 
- Αν θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στη σειρά και στον τρόπο εκκίνησης. 
- Για κάθε απορία που δεν διευκρινίζεται από τους κανονισµούς της Ε.Ο.Χ.A.

303.3.3 Τα µέλη της Ε.Ε. είναι εξουσιοδοτηµένα, ειδικά στην διάρκεια της επίσηµης προπόνησης και 
του αγώνα να επιπλήξουν προφορικά αθλητή ή τεχνικό ή µέλος οµάδας και να αποσύρουν τη 
διαπίστευση του από το συγκεκριµένο αγώνα.   

303.3.4 Οι αποφάσεις της Ε.Ε. παίρνονται µε απλή πλειοψηφία.

303.4 Τα καθήκοντα της Ε.Ε. πριν και κατά τη διάρκεια του Αγώνα

303.4.1  Τα µέλη της Ε.Ε. οφείλει να είναι φθάσει στον χώρο τον αγώνα τουλάχιστον πριν την 
επίσηµη προπόνηση ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου και σωστής προετοιµασίας και 
να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις πριν την έναρξη του αγώνα. 
Ο Τ.Ε. είναι υπεύθυνος αν τα καθήκοντα της Ε.Ε. εκτελούνται και θα πρέπει να µοιράσει τις 
αρµοδιότητες των µελών της Ε.Ε. ανάλογα µε την εµπειρία και τις ικανότητες του καθενός.    
Τα µέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να είναι ικανά να κάνουν σκι µε όλες τις τεχνικές σε όλη την 
αγωνιστική διαδροµή. 

303.4.2 Τα καθήκοντα των µελών της Ε.Ε. πριν την άφιξη στο χώρο των Αγώνων. 
• Πρόσκληση 
• Πρόγραµµα αγώνων 
• Δηλώσεις συµµετοχής 
• Σχέδια στίβων και σταδίων 
• Συνθήκες χιονιού, σχέδιο επείγουσας επέµβασης 
• Επισκέψεις στο χώρο των αγώνων (εφ’ όσον το απαιτήσει η ΤΕΒΑ) 
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303.4.3 Καθήκοντα µελών Ε.Ε. πριν την έναρξη του Αγώνα 
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης (ΚΑΧ 212,2) 
- Πίστα:  
Πιστοποίηση, προετοιµασία (συνθήκες χιονιού, περιποίηση, εξοπλισµός περιποίησης, 
ανοιχτήρια, περιπολίες, σχέδια σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών),  σήµανση, 
µέτρα ασφαλείας, θέσεις τεχνικών, σταθµοί σίτισης, µονοπάτια πρόσβασης  
- Περιοχή Οµάδων  
Εγκαταστάσεις διαµονής, χώρος δοκιµής πέδιλων, χώρος προετοιµασίας (προθέρµανση) 
Στάδιο:  
Λεπτοµερή σχέδιο, σήµανση, περίφραξη, η γενική διοικητική µέριµνα, σηµεία ενηµέρωσης, 
τα ηχεία. 
- Ιατρική υπηρεσία  
Πρώτη σταθµούς πρώτων βοηθειών, τα σχέδια διάσωσης, ελέγχου ντόπινγκ (εγκαταστάσεις, 
προσωπικό) 
- Διαµονή Οµάδων:  
Επίπεδο, η απόσταση, η τιµολόγηση, ρυθµίσεις στη διατροφή 
- Γραφείο Αγώνα:  
Τοποθεσία, οργάνωση, εξοπλισµός, ώρες λειτουργίας, πληροφορίες για τις οµάδες, έντυπα, 
λίστες, καταχωρήσει- δηλώσεις συµµετοχής (εκλεξιµότητας, ποσοστώσεις, FIS κωδικούς, 
οµαδοποίηση - κατά περίπτωση) 
- Συσκέψεις αρχηγών:  
Τόπος, χρονοδιάγραµµα, εξοπλισµός της αίθουσας, αναψυκτικά, ηµερήσια διάταξη-θέµατα, 
παρουσίαση, πληροφορίες για τις οµάδες, δοκιµή κλήρωσης, παρακολούθηση συνεδρίασης 
και λήψη αποφάσεων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εάν είναι απαραίτητο. 
- Χρονοµέτρηση: 
Διαδικασία εκκινήσεων-τερµατισµών, photo finish, κύρια χρονοµέτρηση, δηµιουργία 
αντιγράφων ασφαλείας, επεξεργασίας δεδοµένων, λίστες εκκίνησης, λίστες αποτελεσµάτων, 
XML, διαβίβαση των δεδοµένων στη FIS  και στην ΕΟΧA 
- Ο έλεγχος αγώνων:  
Σηµεία ελέγχου, τεχνική ελέγχου, εξοπλισµός, διαδικασίες, µαρκάρισµα πέδιλων (κατά 
περίπτωση) 
- Ε.Ε.:  
Οι συνθήκες εργασίας, αναγνώριση, επικοινωνία 
- Τελετές:  
Πρόγραµµα, απονοµή των βραβείων, πρωτόκολλο 
- Πολυµέσα (κατά περίπτωση):  
Κέντρο Τύπου, µέσα ενηµέρωσης, συνεντεύξεις τύπου 
- Ασφάλεια:  
Σύστηµα διαπίστευσης, ο εντοπισµός, σηµεία πρόσβασης και ελέγχου πρόσβασης 
- Μεταφορές
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303.4.4 Τα καθήκοντα της Ε.Ε. στη διάρκεια των αγώνων  
- Τα µέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να είναι στον αγωνιστικό χώρο τουλάχιστον 2 ώρες πριν την 
έναρξη του αγώνα.  
- Αν µπορεί να ξεκινήσει ο αγώνας σύµφωνα µε το αρχικό πρόγραµµα (προετοιµασία 
σταδίου και πίστας, οι καιρικές συνθήκες, ετοιµότητα οµάδων) 
- Αντικαταστάσεις και καθυστερηµένες δηλώσεις συµµετοχής 
- Αλλαγές στην προθέρµανση και στη διαδικασία δοκιµής των πέδιλων στην πίστα 
- Απόφαση σχετικά µε την περαιτέρω προετοιµασία της πίστας, αναδιάταξης «των 
ανοιχτηριών» και τη χρήση των περιπολιών εάν είναι απαραίτητο 
- Ενηµέρωση των οµάδων για τις αποφάσεις της Ε.Ε. 
- Παρακολούθηση της εκτέλεσης του αγώνα 
- Απόφαση για όλες τις παραβιάσεις που αναφέρθηκαν, συµπεριλαµβανοµένων των 
κανονισµών του ΚΑΧ 207 και καθυστερηµένων εκκινήσεων (αν ανωτέρας βίας ήταν ο 
λόγος για την καθυστέρηση της εκκίνησης) 
- Απόφαση σχετικά µε τις έγκυρες ενστάσεις 
- Επίσηµα έγγραφα των αποφάσεων της Ε.Ε. µαζί µε τα αποδεικτικά στοιχεία στην 
περίπτωση προσφυγής 
- Έλεγχος αποτελεσµάτων, υπολογισµός ποινής αγώνα, αναγγελία επίσηµων 
αποτελεσµάτων 

- Έλεγχος της έκθεσης χρονοµέτρησης στην ΕΟΧΑ 
- Έλεγχος ότι τα επίσηµα αποτελέσµατα αποστέλλονται στην ΕΟΧΑ  
- Ο /Η Τ.Ε. πρέπει να προετοιµάσει και να αποστείλει την έκθεσή του / της εντός 3 ηµερών 
µετά τον αγώνα στην ΕΟΧΑ και στον οργανωτή σύλλογο.

304 Αποζηµιώσεις εξόδων

304.1 Όλα τα έξοδα του Τ.Ε. που σχετίζονται µε την επίβλεψη και την διεξαγωγή των Αγώνων (για 
µετακίνηση, ύπνο, φαγητό), καταβάλλονται από τον οργανωτή Σύλλογο ή την ΕΟΧA 
σύµφωνα µε τις εκάστοτε αποφάσεις της ΕΟΧA.

304.2 Στα υπόλοιπα στελέχη των αγώνων καταβάλλεται, από τον οργανωτή σύλλογο ή την ΕΟΧA, 
αποζηµίωση σύµφωνα µε τις εκάστοτε αποφάσεις της ΕΟΧA.

305 Συνεδρίαση (σύσκεψη) αρχηγών

305.1 Διαδικασία 

305.1.2 Πριν από κάθε αγώνα οργανώνεται σύσκεψη αρχηγών. Συνήθως πραγµατοποιείτε µία ηµέρα 
πριν τον αγώνα

305.1.3 Η ηµεροµηνία, ο χρόνος και ο τόπος της σύσκεψης θα πρέπει να αναγράφεται στο 
πρόγραµµα αγώνων (προκήρυξη). Ο ΤΕ και ο έφορος αγώνα αποφασίζουν πόσοι 
εκπρόσωποι από κάθε σωµατείο ή οµάδα και πόσοι άλλοι εξουσιοδοτηµένοι επίσηµοι θα 
επιτραπούν στη σύσκεψη αρχηγών.

305.1.4 Η σύσκεψη αρχηγών καθοδηγείται από τον έφορο Αγώνα

305.1.5 Στη σύσκεψη αρχηγών πρόταση προς στην Ε.Ε. µπορεί να υποβληθεί µόνο αν υπάρχει 
τουλάχιστον πλειοψηφία στην ψηφοφορία των µελών. Κάθε σωµατείο ή οµάδα έχει ένα 
ψήφο.

305.1.6   Όταν είναι αναγκαίο, η Ε.Ε. µπορεί να αποφασίσει να διακόψει τη σύσκεψη προσωρινά, µε 
σκοπό να αποφασίσει για µία πρόταση, και στην επανέναρξη της σύσκεψης να ανακοινώσει 
την απόφαση της.

305.2 Ατζέντα 

305.2.1 Μία γραπτή ατζέντα πρέπει να διανέµεται στη σύσκεψη αρχηγών. Θα πρέπει να ετοιµάζεται 
από τον Γραµµατέα του Αγώνα σε συνεργασία µε τον ΄Εφορο Αγώνα και τα µέλη της Ε.Ε.    
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305.2.2 Σε όλους τους Πανελληνίους αγώνες και στα κύπελλα Ελλάδος η ατζέντα θα πρέπει να 
περιέχει τα παρακάτω θέµατα: 
• Κάλεσµα αρχηγών – εκπροσώπων σωµατείων  
• Παρουσίαση των µελών της Οργανωτικής Επιτροπής 
• Παρουσίαση της Ελλανοδίκου Επιτροπής ή διορισµός αυτής 
• Δελτίο Καιρού 
• Έλεγχος δηλώσεων συµµετοχής ή οµαδοποίηση των αθλητών 
• Κλήρωση 
• Περιγραφή του σταδίου (είσοδοι, χώρος µαρκαρίσµατος, εκκίνηση, τερµατισµός, ζώνη 

αλλαγής για τη σκυταλοδροµία κλπ) 
• Περιγραφή αγωνιστικού στίβου (είσοδοι, χαράξεις, σχέδιο διαδροµής, θέση ενδιάµεσων 

χρόνων, σταθµοί διατροφής, προβλήµατα ασφάλειας, κ.λ.π)  
• Προετοιµασία στίβου 
• Χρόνος, Τόπος και Κανονισµοί για τις δοκιµές των πέδιλων 
• Χρόνος και Στίβοι για προετοιµασία και προπόνηση 
• Γενικές πληροφορίες από τον ΤΕ 
• Γενικές πληροφορίες από την Τ.Ε.Β.Α. 
• Γενικές πληροφορίες από τον Οργανωτή Σύλλογο

305.2.3 Στη σύσκεψη αρχηγών θα πρέπει να καταγράφονται πρακτικά µε όλες τις λεπτοµέρειες των 
θεµάτων που ζητήθηκαν καθώς και όλες τις προτάσεις που έγιναν από τους εκπροσώπους 
των σωµατείων. 

Β. Οι αγώνες 

310 Τύποι αγωνισµάτων και πρόγραµµα

310.1 Πίνακας για τις αποστάσεις και τα µήκη των πιστών

Τύπος αγωνίσµατος Απόσταση (km)                  Μήκος πίστας (km) 
Διαλειµµατικές εκκινήσεις 5, 7.5, 10, 15, 30, 50  2.5, 3.3, 3.75, 5, 7.5, 8.3, 10, 12.5, 15, 16.7 
Οµαδικές εκκινήσεις 10, 15, 30, 50                  2.5, 3.3, 3.75, 5, 7.5, 8.3, 10 
Αγώνες Λαϊκοί                  Χωρίς περιορισµούς  Χωρίς περιορισµούς 
Σκίαθλον                                 5+5, 7.5+7.5, 10+10, 15+15  2.5, 3.3, 3.75, 5, 7.5, 10 
Καταδίωξη (2ο µέρος) 5, 7.5, 10, 15                  2.5, 3.3, 3.75, 5, 7.5, 10 
Σκυταλοδροµία (οµάδες µε 3-4 αθλητές) 2.5, 3,3, 5, 7.5, 10  2.5, 3.3, 3.75, 5 
Ταχύτητα Ατοµικό; 1 – 1.8 0.5 – 1.8 
Ταχύτητα Οµαδικό 2x(3-6) x 1 – 1.8 0.5 – 1.8 

Όταν επιλέγετε µια πίστα µικρού µήκους µε πολλές στροφές η συνολική απόσταση, ο τύπος 
αγωνίσµατος και το πλάτος της πίστας θα πρέπει να εκτιµούνται. 
Τα αγωνίσµατα ταχύτητας µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε περισσότερες από µια 
στροφές.

310.2. Ορισµός τεχνικών

310.2.1 
310.2.1.1 

310.2.1.2 
310.2.1.3

Κλασσική τεχνική 
Η κλασσική τεχνική περιλαµβάνει το διαγώνιο διασκελισµό, τη διπλοµπαστουνιά, το 
ψαροκόκαλο χωρίς τη φάση γλιστρήµατος, και τις τεχνικές κατηφόρων και στροφών.  
Μονό η διπλό πατινάρισµα δεν επιτρέπεται.  
Οι τεχνικές στροφών περιλαµβάνουν βήµατα και σπρωξίµατα µε σκοπό την αλλαγή 
κατεύθυνσης. Όπου υπάρχουν σειρές ιχνών, οι τεχνικές στροφών µε σπρώξιµο δεν 
επιτρέπονται. Αυτό ισχύει και για τους αθλητές που γλιστρούν έξω από τα ίχνη.      

310.2.2 Ελεύθερη τεχνική 
Η ελεύθερη τεχνική περιλαµβάνει όλες τις τεχνικές του αθλήµατος.       

310.3 Το πρόγραµµα του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος
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310.3.1 

310.3.1.1

Για το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Σκι Δρ. Αντοχής των κατηγοριών ΑΓΕΝ, το πρόγραµµα 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα Ολυµπιακά Αγωνίσµατα. 
Διαλειµµατικές εκκινήσεις:  Άντρες: 15 km Κ/Ε,  

    Γυναίκες: 10 km Κ/Ε,  

Οµαδικές εκκινήσεις: Άντρες: Σκίαθλον  30 km (15 K+15 E), 50 km Κ/Ε 
                                    Γυναίκες: Σκίαθλον 15 km (7.5 Κ+7.5 Ε), 30 km K/E 

Σκυταλοδροµίες: Άντρες 4 x 10 km (2K/2E)  (4 αθλητές / οµάδα) 
                             Γυναίκες: 4 x 5 km (2Κ/2E) (4 αθλητές / οµάδα) 

Ατοµικό ταχύτητα: 1 – 1.8  km Κ/Ε    
                              
Oµαδικό ταχύτητα: 1 – 1.8  km Κ/Ε    (2 αθλητές / οµάδα)                    

310.3.1.2 

310.3.1.3

Οι σκυταλοδροµίες πραγµατοποιούνται µε µεικτή τεχνική (2 Κ + 2 Ε), οι δύο πρώτες 
αλλαγές γίνονται µε κλασική τεχνική και δύο υπόλοιπες µε ελεύθερη.  

Το αγωνιστικό πρόγραµµα των κατηγοριών έφηβων (νεανίδων) και νέων (νέων) είναι ίδιο µε 
τις κατηγορίες αντρών και γυναικών. Το πρόγραµµα των αγώνων καθορίζεται από την 
ΕΟΧA κάθε χιονοδροµική περίοδο και µπορεί να τροποποιηθεί.

310.3.2 Για τους ΠΑΧ Παίδων-Κορασίδων (Π-Κ) οι τύποι, οι αποστάσεις και οι τεχνικές είναι: 
Παίδες 
Οµαδικές ή διαλειµµατικές εκκινήσεις                  5 km K/E  
Σκυταλοδροµίες  (4 αθλητές / οµάδα)                   4 x 5 km (2Κ/2Ε) 
Ατοµικό Sprint                                                     1 – 1.4  km Κ/Ε 
Οµαδικό Sprint (2 αθλητές / οµάδα)                      1 – 1.4  km Κ/Ε 

Kορασίδες  
Οµαδικές ή διαλειµµατικές εκκινήσεις                  5 km K/E 
Σκυταλοδροµίες (4 αθλητές / οµάδα)                    4 x 5 km 2Κ/2Ε 
Ατοµικό Sprint                                                     0.8 – 1.4  km Κ/Ε 
Οµαδικό Sprint (2 αθλητές / οµάδα)                      0.8 – 1.4  km Κ/Ε 

Παµπαίδες και Παγκορασίδες 
Οµαδικές ή διαλειµµατικές εκκινήσεις                  1,5 - 3 km K/E  
Σκυταλοδροµίες (4 αθλητές / οµάδα)                    4 x 1,5 - 3 km Κ/Ε 
Ατοµικό Sprint                                                     0.8 – 1.4  km Κ/Ε 
Οµαδικό Sprint (2 αθλητές / οµάδα)                      0.8 – 1.4 km Κ/Ε 

Το πρόγραµµα των αγώνων καθορίζεται από την ΤΕΒΑ κάθε χιονοδροµική περίοδο και 
µπορεί να τροποποιηθεί.

310.3.3 Κύπελλα Ελλάδος, Περιφερειακοί και διάφοροι άλλοι αγώνες µπορούν να διοργανώνονται 
χωρίς να υπάρχουν περιορισµοί στους τύπους αγωνισµάτων και στις αποστάσεις, µε την 
έγκριση της ΤΕΒΑ και της ΕΟΧΑ. 

Το πρόγραµµα των αγώνων καθορίζεται από την ΕΟΧΑ πριν από κάθε χιονοδροµική 
περίοδο. Το πρόγραµµα συνήθως συγκροτείται µε βάση τους προηγούµενους πίνακες. Οι 
αποστάσεις και οι τεχνικές αποφασίζονται ετησίως από την ΤΕΒA.

311 Περιγραφή στίβων Σκι Αντοχής

311.1 
311.1.1

Κύρια  χαρακτηριστικά 
Η αγωνιστικός στίβος του Σκι Αντοχής πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζει την 
τεχνική, τακτική και φυσιολογική δοκιµασία του κάθε αγωνιζόµενου. Ο βαθµός δυσκολίας 
θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε το επίπεδο των αγωνιζόµενων. Ο στίβος θα πρέπει να 
σχεδιάζεται το δυνατό σε φυσικές διαδροµές, µε κυµατιστές επιφάνειες και τµήµατα µε 
ανηφόρες και κατηφόρες, ώστε να αποφεύγετε η µονοτονία. Όπου είναι δυνατό, η διαδροµή 
θα πρέπει να χαράσσεται σε δασώδη περιοχή.  
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Ο ρυθµός δεν θα πρέπει να διακόπτεται από πολλές απότοµες αλλαγές στην κατεύθυνση και 
στις µεγάλες ανηφόρες. Οι κατηφόρες θα πρέπει να σχεδιάζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
αποτελούν πρόκληση στους αγωνιζόµενους. Την ίδια στιγµή, ο αθλητής θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να κάνει σκι στις πιο γρήγορες συνθήκες χιονιού.  

311.1.2 Γενικά, ο στίβος Σκι Αντοχής θα πρέπει να αποτελείται από:  
-- Ένα τρίτο (1/3) από λόφους που ορίζονται ως ανωφέρειες µε κλίση µεταξύ 9% (1:11) και 
18% (1:5,5) και µε υψοµετρική διαφορά πάνω από 10 m, επιπλέον µπορούν να υπάρχουν 
κάποιες µικρές ανηφόρες µε κλίσεις µεγαλύτερες από 18%  
— Ένα τρίτο (1/3) εναλλασσόµενο µε ποικίλες κλίσεις του εδάφους, µικρές ανωφέρειες και 
κατωφέρειες µε υψοµετρική διαφορά από 1-9 m.  
— Ένα τρίτο (1/3) µε ποικίλες κατωφέρειες, που επιτρέπουν καταβάσεις µε τη χρήση 
πολλαπλών τεχνικών.

311.1.3 Σε επίσηµους αγώνες της ΕΟΧΑ, οι διαδροµές (πίστες) µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο 
προς την κατεύθυνση που αρχικά καθορίστηκαν από τις ισχύουσες πιστοποιήσεις.

311.1.4 Ο χώρος δοκιµής των πέδιλων µε τα ίχνη θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο στάδιο αγώνων 
και στο στίβο προετοιµασίας (προθέρµανσης). Η προετοιµασία του χώρου δοκιµής θα πρέπει 
να γίνεται µε τις ίδιες προδιαγραφές που προετοιµάζεται και ο αγωνιστικός στίβος.  

311.1.5 Οι πίστες προετοιµασίας θα πρέπει να προετοιµάζονται το δυνατό κοντά στο στάδιο. 

311.2 Κανονισµοί και όροι για την πιστοποίηση των στίβων (Homologation)

311.2.1 

311.2.2 
311.2.3 

311.2.4 
311.2.4.1

Οι αγωνιστικοί στίβοι για την οργάνωση Π.Α.Χ. ΑΓΕΝ θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι 
επίσηµα από τη F.I.S. 
Οι υπόλοιποι αγώνες µπορούν να διοργανωθούν σε πίστες µη πιστοποιηµένες εφόσον 
έχουν την έγκριση από την ΤΕΒΑ και την ΕΟΧΑ.  
Οι οργανωτές των αγώνων θα πρέπει να παρέχουν αντίγραφο των πιστοποιηµένων πιστών.  
Ορισµοί 
Η Υψοµετρική Διαφορά (HD) είναι η διαφορά στο ύψος µεταξύ του υψηλότερου και 
χαµηλότερου σηµείου του στίβου   

311.2.4.2 

311.2.4.3 
311.2.5

H Μέγιστη Ανάβαση (MC) είναι η ανηφόρα µε την υψηλότερη υψοµετρική διαφορά, δηλαδή 
η µεγαλύτερη ανηφόρα. Η ανηφόρα µπορεί να διακόπτεται από τµήµατα µε κυµατιστές 
επιφάνειες οι οποίες δεν ξεπερνούν τα 200 µέτρα σε µήκος, ή κατωφέρειες οι οποίες δεν 
ξεπερνούν τα 10 µέτρα υψοµετρικής διαφοράς (PHD).                    
Η Συνολική Ανάβαση (TC) αντιπροσωπεύει το σύνολο όλων των ανηφόρων της πίστας.  
 Πρότυπα πιστών Σκι Αντοχής                      
Οι ΥΔ (ΗD), ΣΑ ( TC) και  ΜΑ ( MC) των πιστοποιηµένων πιστών θα πρέπει να είναι 
µέσα στους ακόλουθους κανόνες.   

Μήκος στίβου HD             MC     TC                 Ελάχιστη ανάβαση 
Sprint F          µέγιστη 50 m       0 – 30 m        0 – 60 m    
Sprint C         µέγιστη 50 m       10 – 30 m     20 – 60 m         1 ανηφόρα> 15 m 
2.5 km         µέγιστη 50 m       30 – 50 m     75 – 105 m       1 ανηφόρα> 25 m 
3.3 km         µέγιστη 65 m       30 – 65 m     100 – 135 m     1 ανηφόρα> 25 m 
3.75 km         µέγιστη 80 m       30 – 80 m     100 – 150 m     1 ανηφόρα> 30 m 
5 km         µέγιστη 100 m     30 – 80 m     150 – 210 m     1 ανηφόρα> 30 m 
7.5 km         µέγιστη 125 m     30 – 80 m      200 – 315 m    2 ανηφόρες> 30 m 
8.3 km         µέγιστη 125 m     30 – 80 m      210 – 350 m    3 ανηφόρες> 30 m 
10 km         µέγιστη 125 m     30 – 80 m      250 – 420 m    3 ανηφόρες> 30 m
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311.2.6 Πλάτος των Στίβων (πιστών) 
Το πλάτος των στίβων θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα. 
Κατηγορία  Ελάχιστο πλάτος πίστας          Αγωνίσµατα 
           Ανηφόρες Κυµατιστές Κατηφόρες  
A 3 m 3 m 3 m Κλασική διαλειµµατική 
B 4 m 4 m 4 m Ελεύθερη διαλειµατική Σκυταλοδροµία κλασική 
C 6 m 6 m 6 m Οµαδική κλασική, Σκιάθλον κλασική    
                                                        Καταδίωξη κλασική, Σκυταλοδροµία ελεύθερη 
                                                       Sprint Κλασική, Οµαδικό sprint κλασική 
D 9 m 9 m 6 m Οµαδική ελευθερη Σκίαθλον ελεύθερη 
                                                        Καταδίωξη ελεύθερη, Sprint ελεύθερη            
                                                        Οµαδικό sprint ελεύθερη 
E 12 m 9 m 9 m Σκίαθλον κλασική και ελεύθερη 

Οι απαιτήσεις στη µέτρηση του πλάτος των στίβων βασίζονται στην προετοιµασία τους για 
τους αγώνες χιονοδροµίας. 

311.2.7 

311.2.8

Στους πανελλήνιους αγώνες, το υψηλότερο σηµείο της διαδροµής δεν πρέπει να ξεπερνά τα 
1800 m.   
Πίστες µε µέγιστη ανάβαση > 25 m και/ή µε υψηλότερο σηµείο της διαδροµής <1800 
δύναται να πιστοποιηθούν µε προϋποθέσεις και κατόπιν έγκρισης της EOXA και της FIS.

311.3 Προετοιµασία του στίβου

311.3.1 Προετοιµασία πριν την αγωνιστική περίοδο.

Οι πίστες πρέπει να προετοιµάζονται πριν το χειµώνα ώστε να διατρέχονται µε τουλάχιστον 
30cm χιόνι. Πέτρες, ρίζες, θάµνοι, κλαδιά και άλλα παρόµοια, θα πρέπει να 
αποµακρύνονται. Μέρη της διαδροµής που έχουν υποστεί καταστροφές θα πρέπει να 
επιδιορθώνονται. Ειδική µέριµνα θα πρέπει να λαµβάνεται για τις κατηφόρες.

311.3.2 Γενικές οδηγίες για την προετοιµασία

311.3.2.1 Η πίστα θα πρέπει να προετοιµάζεται εξ΄ ολοκλήρου µε µηχανικά µέσα. Αν 
χρησιµοποιηθούν βαριά µηχανήµατα, αυτά θα πρέπει να ακολουθούν όσο γίνεται τη φυσική 
διαµόρφωση του εδάφους, ώστε να διατηρούνται οι κυµατισµοί και οι καµπύλες που 
υπάρχουν. 

311.3.2.2 Η πίστα πρέπει να προετοιµάζεται σε τόσο πλάτος σύµφωνα µε τις οδηγίες πιστοποίησης και 
τον τύπο του αγωνίσµατος. Η διαδροµή προετοιµάζεται έτσι ώστε  οι αθλητές να τρέχουν 
και να προσπερνούν ανεµπόδιστα. Κυρίως σε κατηφόρες όπου υπάρχουν στροφές η πίστα θα 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα φαρδιά ώστε να επιτρέπει την αποτελεσµατική προετοιµασία. 

311.3.2.3 Η πίστα θα πρέπει να είναι τελείως προετοιµασµένη πριν την επίσηµη προπόνηση, µε τη 
σωστή σήµανση και µε τις χιλιοµετρικές ενδείξεις στη θέση τους. Τα ίχνη θα πρέπει να είναι 
προετοιµασµένα όπως και στον αγώνα. Μετά από την επίσηµη προπόνηση η πίστα θα πρέπει 
να προετοιµάζεται εκ νέου. 

311.3.2.4 Στη διάρκεια του αγώνα, θα πρέπει να διασφαλίζεται η παροχή ιδίων προϋποθέσεων για 
όλους τους αθλητές. Για να επιτευχθεί αυτό, σε περίπτωση χιονόπτωσης ή δυνατού αέρα, θα 
πρέπει να υπάρχει ειδική οµάδα εργασίας µε σκί, περιφερόµενη, που να διατηρεί την πίστα 
σε σταθερές συνθήκες. Ένα πλάνο δράσης θα πρέπει να προετοιµάζεται. 

311.3.2.5 Χρήση τεχνητών µέσων µε σκοπό να βελτιωθεί το γλίστρηµα στο χιόνι είναι απαγορευµένη. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. µη επαρκή χιόνωση) η χρήση χηµικών για την συντήρηση 
του χιονιού επιτρέπεται.

311.3.3 Προετοιµασία για την κλασσική Τεχνική
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311.3.3.1 

311.3.3.2 

311.3.3.3 

311.3.3.4

Ο αριθµός των ιχνών θα αποφασίζεται από την ελλανόδικο επιτροπή, σύµφωνα µε το µήκος, 
το πλάτος, το προφίλ της πίστας και τον τύπο αγωνίσµατος. 
Κανονικά θα πρέπει να χαράσσεται ένα µόνο ζεύγος ιχνών στην ιδανική γραµµή 
κατεύθυνσης της διαδροµής. Το ίχνος χαράσσεται στο µέσο της πίστας εκτός από τις 
στροφές.  
Στις στροφές το ίχνος χαράσσεται µόνο στην περίπτωση που τα πέδιλα µπορούν να 
γλιστρούν ανεµπόδιστα µέσα στο ίχνος. Σε περιπτώσεις που οι στροφές είναι πολύ «κοφτές» 
και η ταχύτητα πολύ µεγάλη για να µείνει ο αθλητής στα ίχνη, τα ίχνη θα πρέπει να 
αφαιρούνται. Στις στροφές τα ίχνη θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στους φράχτες έτσι 
ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα ο αθλητής να κάνει σκι µεταξύ του ίχνους και του 
φράχτη.   
Για να αποφασιστεί η καταλληλότερη προετοιµασία της πίστας και των ιχνών, ο καλύτερος 
αθλητής και η µεγαλύτερη πιθανή ταχύτητα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

311.3.3.5 Τα ίχνη θα πρέπει να χαράσσονται µε τέτοιο τρόπο ώστε οι δέστρες να µη έχουν επαφή µε τα 
ίχνη και επιδρούν στον έλεγχο και στο γλίστρηµα των πέδιλων του αθλητή. Η απόσταση των 
δύο ιχνών θα πρέπει να είναι 17-30 cm, µετρηµένα από το κέντρο του κάθε ίχνους. Το βάθος 
των ιχνών θα πρέπει να είναι 2-5 cm σε όλες τις συνθήκες χιονιού.  

311.3.3.6 Σε αγωνίσµατα που χαράσσονται δύο ζεύγη ιχνών η απόστασή τους θα πρέπει να είναι από 
1.00-1.20 m µετρηµένη από το µέσο του κάθε ζεύγους ίχνους.

311.3.4 Προετοιµασία για την Ελεύθερη Τεχνική

311.3.4.1 Στα αγωνίσµατα της ελεύθερης τεχνικής οι πίστες θα πρέπει να είναι «στρωµένες» µε πλάτος 
κατάλληλο για κάθε αγωνιστικό τύπο.

311.3.4.2 Η Ε.Ε. αποφασίζει που κα πως θα τοποθετηθούν ίχνη στις κατηφόρες.

311.4 Σήµανση της διαδροµής (πίστας)

311.4.1 Η σήµανση της διαδροµής θα πρέπει να είναι τόσο ευδιάγνωστη ώστε ο αθλητής ποτέ να 
µην αµφιβάλει για την κατεύθυνση της. Σηµάνσεις και διαφηµιστικες πινακίδες από σκληρό 
υλικό θα πρέπει να τοποθετούνται µόνο στις πλευρές των διαδροµών.

311.4.2 Πινακίδες που αναγράφουν τη χιλιοµετρική απόσταση θα πρέπει να υπάρχουν σε όλο το 
µήκος της διαδροµής.

311.4.3 Ιδιαίτερη σήµανση θα πρέπει να γίνεται σε κοµβικά σηµεία και σε στροφές ενώ η περίφραξη 
αχρησιµοποίητων κοµµατιών είναι αναγκαία.  

311.5 Σταθµοί εφοδιασµού

311.5.1 Η οργανωτική επιτροπή θα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον ένα σταθµό εφοδιασµό (στο χώρο 
τερµατισµού. 

311.5.2 Η Ε.Ε. αποφασίζει τον χώρο ή τον περιορισµό των σταθµών εφοδιασµού στην αγωνιστική 
διαδροµή. 

311.6 Προστασία της διαδροµής

311.6 

311.7 
311.7.1

Στους ΠΑΧ η περίφραξη των πιστών σε σηµεία που µπορούν οι θεατές να παρεµποδίσουν 
τους αθλητές είναι υποχρεωτικές. 
Προπόνηση και επιθεώρηση της πίστας 
Οι αθλητές πρέπει να έχουν την δυνατότητα να προπονηθούν και να κάνουν αναγνώριση της 
πίστας µε συνθήκες αγώνος. Αν είναι δυνατόν η πίστα πρέπει να διατεθεί για προπόνηση δύο 
µέρες πριν από τον αγώνα. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η Ε.Ε. να κλείσει 
την πίστα ή ένα τµήµα της ή να περιορίσει την προπόνηση σε λίγες µόνο ώρες. Αν η πίστα 
είναι κλειστή, πρέπει να διατεθεί άλλη πίστα για προπόνηση.
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312 
312.1 
312.1.1 

312.1.2 

312.2 
312.2.1 

312.2.2

Το Στάδιο Σκι Αντοχής 
Ο χώρος του σταδίου  
Το Στάδιο για αγώνες Σκι Αντοχής θα πρέπει να διαθέτει σε αγώνες Π.Α.Χ. και Κ.Ε. ένα 
καλό σχεδιασµένο χώρο αφετηρίας / τερµατισµού. 
Η διάταξη του Σταδίου θα πρέπει να παρέχει λειτουργικές διευκολύνσεις, διανεµηµένα και 
ελεγχόµενα, µε εισόδους - εξόδους, φράχτες και σηµατοδοτηµένες περιοχές όπου είναι 
αναγκαίο. Θα πρέπει να προετοιµάζεται έτσι ώστε:  
— Οι αθλητές να µπορούν να διέρχονται πολλές φορές.  
— Αθλητές, συνοδοί, δηµοσιογράφοι, προσωπικό εξυπηρέτησης και θεατές να φτάνουν 

εύκολα στους αναφερόµενους χώρους τους.  
— Να υπάρχει αρκετός χώρος για τη διεξαγωγή όλων των αγωνισµάτων  
Ζώνη εκκίνησης 
Τα πρώτα 50 m αποτελούν τη ζώνη εκκίνησης. Η ζώνη συνήθως χωρίζεται σε διαδρόµους 
και σε ίχνη κλασσικής µπορούν να χαραχτούν. Ο αριθµός, το πλάτος και το µήκος των 
διαδρόµων θα πρέπει να καθορίζεται από την Ε.Ε. σύµφωνα µε το τύπο αγωνίσµατος και το 
σχέδιο του σταδίου. 
 Οι θέσεις εκκίνησης θα πρέπει να προσαρµόζονται στον τύπο αγωνίσµατος    

312.3 
317.1.1

Ζώνη τερµατισµού 
Τα τελευταία 50-100 m αποτελούν τη ζώνη τερµατισµού. Η ζώνη συνήθως χωρίζεται σε 
διαδρόµους. Αυτοί πρέπει να είναι σηµαδεµένοι και ιδιαίτερα ορατοί χωρίς όµως οι 
σηµάνσεις να παρεµβαίνουν µε τα πέδιλα. Ο αριθµός, το πλάτος και το µήκος των 
διαδρόµων θα πρέπει να καθορίζεται από την Ε.Ε. σύµφωνα µε το τύπο αγωνίσµατος και το 
σχέδιο του σταδίου. 
Η γραµµή τερµατισµού πρέπει να είναι ξεκάθαρα σηµαδεµένοι µε χρωµατισµένοι γραµµή. 
Το πλάτος της γραµµής τερµατισµού είναι όχι περισσότερο από 10 εκ. 
Η γραµµή ελέγχου είναι χαραγµένη 10-15 µ. µετά την γραµµή τερµατισµού. Οι αθλητές δεν 
επιτρέπεται να βγάλουν τα πέδιλα τους µέχρι µετά την γραµµή ελέγχου. Η παραβίαση θα 
πρέπει να αναφέρεται στην Ε.Ε.  

312.4 
312.4.1 

312.4.2

Ζώνη αλλαγής 
Στα οµαδικά αγωνίσµατα, η ζώνη αλλαγής θα πρέπει να είναι επαρκώς πλατιά και µακριά, 
εµφανώς χαραγµένη και τοποθετηµένη σε επίπεδο ή ελαφρώς ανηφορικό έδαφος στο χώρο 
του σταδίου.  
Το µέγεθος (µήκος και πλάτος) θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένη στους αγωνιστικούς 
τύπους και στο διαθέσιµο χώρο του σταδίου.

312.5 
312.5.1

Κουτιά αλλαγών 
Όταν επιτρέπεται η αλλαγή πέδιλων, η περιοχή των κουτιών αλλαγής θα πρέπει να είναι 
σχεδιασµένη έτσι ώστε ο/η κάθε αγωνιζόµενος/η να έχει δικό του αριθµηµένο κουτί αλλαγής 
η έξοδος του οποίου να ελαχιστοποιεί τη πιθανότητα σύγκρουσης. Ο διάδροµος πέρασµα 
πρέπει να χαρακτή έτσι ώστε ο αθλητής που δεν χρησιµοποιεί κουτί αλλαγής να διασχίζει 
µικρότερη απόσταση. 

312.6 Συνθήκες εργασίας

312.6.1 Οι συνοδοί των αθλητών και τα µέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να έχουν ικανοποιητικές συνθήκες 
εργασίας. Οι προπονητές, συνοδοί, δηµοσιογράφοι και το προσωπικό εξυπηρέτησης θα 
πρέπει να έχουν συγκεκριµένο χώρο για την αποστολή τους στο στάδιο έτσι ώστε να 
εργάζονται χωρίς να παρενοχλούν τη διαδικασία εκκίνησης και τερµατισµού. Η είσοδος των 
ατόµων αυτών στο χώρο του στάδιο µπορεί να ρυθµίζεται µε διαπιστεύσεις.

312.6.2 Η χρονοµέτρηση και οι υπολογισµοί θα πρέπει να γίνονται σε ένα κτίριο µε καλή ορατότητα 
της αφετηρίας και του τερµατισµού.

312.6.3 Σε αγώνες Π.Α.Χ. και Κ.Ε. θα πρέπει να διατίθεται ένας χώρος εργασίας για τα µέλη της 
Ε.Ε. κοντά στο Στάδιο.

312.6.4 Στον υπεύθυνο ιατρό θα πρέπει να διατίθεται θερµαινόµενο δωµάτιο, κοντά στο Στάδιο.
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312.7 Πρόσθετες εγκαταστάσεις

312.7.1 Στους ΠΑΧ θα πρέπει να υπάρχει ελεγχόµενος χώρος προετοιµασίας των αθλητών. 

312.7.2 Οι τουαλέτες και τα αποδυτήρια για τους αθλητές θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στο 
Στάδιο. Η πρόσβαση σ' αυτά θα πρέπει να είναι εύκολη από την ζώνη εκκίνησης.

312.8 Τρέχουσες εγκαταστάσεις πληροφοριών

312.8.1 Ένας πίνακας ανακοινώσεων που να δείχνει τα αποτελέσµατα της πληροφορίες της Ε.Ε και 
Ο.Ε. καθώς και τις θερµοκρασίες χιονιού και αέρος θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο 
στάδιο. Θα πρέπει να επιδεικνύονται οι θερµοκρασίες για τις ακόλουθες ώρες: 2 ώρες, 1 ώρα 
και µισή ώρα πριν ξεκινήσει ο πρώτος αθλητής, στην εκκίνηση,  µισή και 1 ώρα αφού έχει 
ξεκινήσει ο πρώτος αθλητής.

312.8.2 Οι µετρήσεις των θερµοκρασιών θα πρέπει να γίνονται στο χώρο του σταδίου και σε σηµεία 
που µπορούν να υπάρξουν ιδιαίτερες αποκλίσεις στην θερµοκρασία (στο χαµηλότερο και 
ψηλότερο σηµείο της διαδροµής, σε σηµεία που φυσά άνεµος, σε προσήλια και ανήλια 
µέρη). 

312.8.3 Μεγάφωνα για τη µετάδοση τρεχουσών πληροφοριών. 

313 Δηλώσεις συµµετοχής (εγγραφές) για τους Οργανωτές

313.1 
313.1.1 

313.2 
313.2.1

Διαδικασία 
Επίσηµες µορφές δηλώσεων συµµετοχής θα πρέπει να στέλνονται στους οργανωτές σε 
ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή.   
Παραλαβή επίσηµων δηλώσεων  
Τα ονόµατα των αθλητών και η οµαδοποίηση πρέπει να παραδίνονται γραπτά στον 
γραµµατέα των αγώνων, δυο ώρες πριν την σύσκεψη αρχηγών

313.2.2 Αν ο αρχηγός συλλόγου δεν παραδώσει στον γραµµατέα των αγώνων 2 ώρες πριν τη 
κλήρωση τα ονόµατα των αθλητών του και την οµαδοποίηση τους, ο γραµµατέας των 
αγώνων µπορεί να χρησιµοποιήσει την σειρά που είναι εγγεγραµµένοι οι αθλητές από την 
επίσηµη δήλωση συµµετοχής του σωµατείου.

313.2.3 Όταν η σειρά εκκίνησης καθορίζεται από τους βαθµούς FIS, o γραµµατέας των αγώνων 
είναι υποχρεωµένος να καταρτίσει τις λίστες µε βάση τους βαθµούς FIS του κάθε αθλητή. 

313.3 
313.3.1 
313.3.2

Καθυστερηµένες δηλώσεις 
Καθυστερηµένες δηλώσεις µπορούν να εισαχθούν από την Ε.Ε. πριν την κλήρωση  
Καθυστερηµένες δηλώσεις δεν µπορούν να εισαχθούν µετά την κλήρωση 

314.4 Εγγραφές (δηλώσεις) αναπληρωµατικών 

314.4.1 Μετά την κλήρωση οι αναπληρωµατικοί µπορούν να αντικαταστήσουν ένα αθλητή µόνο και 
εφόσον ο αθλητής που κληρώθηκε δεν µπορεί να ξεκινήσει λόγω «ανωτέρας 
βίας» (τραυµατισµός, ασθένεια κ.λπ. βεβαιωµένο από γιατρό) και εφ' όσον η Ε.Ε. επιτρέψει 
τη συµµετοχή του. Η αντικατάσταση είναι πιθανή µέχρι 2 ώρες πριν την εκκίνηση 

314.4.2 

314.4.3 

314.4.4

Η Ε. Ε. µπορεί να αποφασίσει τη συµµετοχή αναπληρωµατικού αθλητή σε λιγότερο από 2 
ώρες πριν την εκκίνηση αν τραυµατιστεί ένας αθλητής στην προθέρµανση και ο 
τραυµατισµός επιβεβαιωθεί από τον γιατρό των αγώνων.  
Στην περίπτωση που αθλητής πριν τον αγώνα βρεθεί θετικός σε έλεγχο anti-doping δεν 
µπορεί να αντικατασταθεί.   
Η σειρά εκκίνησης του αναπληρωµατικού αθλητή θα είναι σύµφωνα µε το άρθρο για τους 
αγωνιστικούς τύπους.

314.4.5 Αθλητές οι οποίοι είναι στη λίστα εκκίνησης και δεν µπορούν να αγωνιστούν επειδή 
αρρώστησαν ή για άλλο λόγο, θα πρέπει ο αρχηγός της οµάδας του να ενηµερώσει τη 
γραµµατεία τουλάχιστον 30΄πρίν την εκκίνηση του αγώνα. Αν κάποιος από τους 
συγκεκριµένους αθλητές επιλεγεί για anti-doping έλεγχο, θα πρέπει να περάσει τις 
προβλεπόµενες διαδικασίες ελέγχου.  
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313.5 Οµαδοποίηση

313.5.1 

313.5.2

Αν η οµαδοποίηση χρησιµοποιείται για να καθοριστεί η σειρά εκκίνησης. οι αρχηγοί 
συλλόγων θα πρέπει να µοιράσουν οµοιόµορφα τους αθλητές τους στις οµάδες 2 ώρες πριν 
τον αγώνα. Αν ένας σύλλογος έχει περισσότερους αθλητές από τις οµάδες που υπάρχουν, 
αυτοί οι επιπλέον αθλητές θα µοιραστούν ανάµεσα στα οµάδες, ένας αθλητής για κάθε 
σωµατείο, κατά την κρίση του αρχηγού. Ο κανόνας αυτός ισχύει και για συλλόγους που 
έχουν λιγότερους αθλητές από ότι είναι οι οµάδες. Παράδειγµα: 
                                         ΤΜΗΜΑΤΑ 
                                         ΟΜΑΔΕΣ :  Ι    II    III    IV 
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α         10 αθλητές      : 2    3     2      3 
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Β           3 αθλητές      : 1    —    1      1 
Με 20 ή λιγότερους αθλητές, χρησιµοποιούνται Ι και ΙΙ οµάδες. Με 21-40 αθλητές 
χρησιµοποιούνται Ι, ΙΙ, ΙΙΙ. Με περισσότερους από 40 αθλητές χρησιµοποιούνται Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV. 
Η κανονική σειρά διάταξης των οµάδων είναι  Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV.

314 
314.1

Σειρά εκκίνησης 
Βασικά

314.1.1 

314.2 
314.2.1 
314.2.2 
314.2.3

Η σειρά εκκίνησης µπορεί να δηµιουργηθεί µε κλήρωση, χρησιµοποιώντας βαθµούς FIS ή 
ΕΟΧΑ, τη βαθµολογία κυπέλλου, σύστηµα πρόκρισης ή άλλη µέθοδο. 
Κλήρωση 
Χειροκίνητη και µε υπολογιστή µέθοδοι επιτρέπονται για κλήρωση. 
Η κλήρωση επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας τυχαία διπλή επιλογή.  
Αν χρησιµοποιείται µέθοδος οµαδοποίησης, τα νούµερα εκκίνησης κληρώνονται ξεχωριστά 
για κάθε οµάδα. Η κανονική σειρά διάταξης των οµάδων είναι  Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV. Η οµαδοποίηση 
των αθλητών δεν αλλάζει στη διάρκεια της κλήρωσης. 

314.2.4 Σε περίπτωση αναβολής του αγώνα σε άλλη ηµεροµηνία, η κλήρωση επαναλαµβάνεται. 

314.2.5 Είναι δυνατό η κλήρωση να γίνει πριν την σύσκεψη αρχηγών µε την επίβλεψη της Ε.Ε.  

314.3 Χειροκίνητη κλήρωση

314.3.1 Σε αυτή τη µέθοδο, κάθε αθλητής λαµβάνει ένα νούµερο από µία ακολουθία καθορισµένη 
από τον αριθµό των αθλητών στην οµάδα του (π.χ. 23 αθλητές στην οµάδα, ο αθλητής 
λαµβάνει ένα αριθµό µεταξύ 1 και 23) Στην πρώτη τυχαία επιλογή, ένας από τους αριθµούς 
1-23, κληρώνεται. Την ίδια στιγµή, ένα νούµερο εκκίνησης το οποίο  έχει προσδιορισθεί σε 
αυτή την οµάδα κληρώνεται (π.χ. οµάδα 2 µε 23 αθλητές θα αγωνιστεί µε τα νούµερα 45-67 
συµπεριλαµβανόµενα). Το νούµερο που κληρώνεται είναι ο αριθµό εκκίνησης για τον 
αθλητή του οποίου το νούµερο κληρώθηκε στην πρώτη τυχαία επιλογή. Και για τις δύο 
τυχαίες επιλογές, µπαλάκια µε τα κατάλληλα νούµερα συνήθως κληρώνονται µε το χέρι από 
κλειστό κουτί. Μετά την κλήρωση των δύο νούµερων, τα ονόµατα των αθλητών 
µεταφέρονται από τον πίνακα µε τις οµαδοποιήσεις στον πίνακα µε τη λίστα εκκίνησης.  

314.4 Ηλεκτρονική κλήρωση

314.4.1 Η διαδικασία κλήρωσης µε τον υπολογιστή θα πρέπει να επιθεωρείται από ένα µέλος της 
Ε.Ε. µε σκοπό την εγκυρότητα της διαδικασίας.

314.4.2 Η µέθοδος αυτή απαιτεί τα ονόµατα και οι οµαδοποιήσεις των αθλητών να έχουν εισαχθεί 
στον υπολογιστή. Το πρόγραµµα απαιτεί τουλάχιστον τέσσερα στάδια απόδοσης στην 
οθόνη: 
• H λίστα µε τους εγγεγραµµένους αθλητές και τα παρεπόµενα νούµερα τους στην οµάδα 

που εµφανίζεται στην οθόνη. 
• Ο υπολογιστής τυχαία επιλέγει το όνοµα ενός αθλητή και το προβάλει στην οθόνη. 
• Ο υπολογιστής τυχαία επιλέγει το νούµερο εκκίνησης για κάθε αθλητή.  
• Το νούµερο εκκίνησης και το όνοµα του αθλητή εµφανίζεται στην οθόνη.
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314.5 
314.5.1

Καθορισµός σειρά εκκίνησης µε βαθµούς 
Η σειρά εκκίνησης καθορίζεται µε βάση τους βαθµούς FIS ή EOXA: απόστασης, σπριντ ή 
συνολική. 

314.6 
314.6.1 
314.6.2 

314.6.3

Ειδική οµάδα 
Η ειδική οµάδα αφορά αποτελεί µια εξαίρεση και αφορά τους καλύτερους αθλητές.  
Ο αριθµός των αθλητών µπορεί να καθοριστεί από την Ε.Ε. και την ΤΕΒΑ σύµφωνα µε τους 
βαθµούς FIS ή EOXA. 
Η σειρά εκκίνησης καθορίζεται από την Ε.Ε. ανάλογα µε τις χιονοδροµικές συνθήκες και 
τον τύπο αγωνίσµατος. Ως βασική αρχή η ειδική οµάδα θα πρέπει να ξεκινά στην 
πλεονεκτικότερη σειρά.

314.7 Νούµερα εκκίνησης

314.7.1 Σχέδιο 
Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται αριθµοί διπλής όψεως (µπρος - πίσω) µε ευανάγνωστα 
στοιχεία, χωρίς να εµποδίζουν τον αθλητή. Το µέγεθος, σχήµα ή ο τρόπος «φορέµατος» του 
αριθµού δεν πρέπει να είναι διαφορετικός στους αθλητές. Ο οργανωτής είναι υπεύθυνος για 
την παράδοση εύχρηστων αριθµών για τους αθλητές. Στα αγωνίσµατα µε εκκινήσεις 
οµαδικές, Pursuit και sprint πρέπει να έχουν νούµερα και στις δύο πλευρές κάτω από τα 
χέρια, αυτό µπορεί να συµβεί, επίσης, και σε άλλα αγωνίσµατα.  

314.7.2 Νούµερα ποδιών

314.7.2.1 

314.7.2.2

Για τα αγωνίσµατα sprint, Pursuit, σκίαθλον και οµαδικών εκκινήσεων απαιτείται η 
επισύναψη  νούµερων στο µηρό του αθλητή το οποίο είναι κοντινότερα στην κάµερα 
τερµατισµού. 
 Για τα αγωνίσµατα σκυταλοδροµίας και οµαδικού σπριντ απαιτείται η επισύναψη  
νούµερων στο µηρό του αθλητή το οποίο είναι κοντινότερα στην κάµερα τερµατισµού.

315 Διαδικασία εκκίνησης

315.1 Τύποι εκκίνησης

315.1.1 

315.2

Σε όλους τους αγώνες του εθνικού πρωταθλήµατος χρησιµοποιούνται οι εκκινήσεις 
διαλειµµατικές, οµαδικές, µε µειονέκτηµα, σε οµάδες.  
 Διαδικασία διαλειµµατικής εκκίνησης

315.2.1 Οι διαλειµµατικές συνήθως γίνονται µε διαφορά 30 και 15 sec για την προκριµατική φάση 
του σπριντ. Ο Τ.Ε. µπορεί να εγκρίνει µικρότερη ή µεγαλύτερη διαφορά ώστε να υπάρχουν 
δίκαιες συνθήκες για τους αθλητές.

315.2.2 Η διαδικασία αποτελείται από την αντίστροφη µέτρηση 5 δευτ. πριν την εκκίνηση 
(5-4-3-2-1) και κατόπιν ακολουθεί το σύνθηµα εκκίνησης «ΦΥΓΕ» ή «ΠΑΜΕ». Η διαταγή 
δίνεται προφορικά ή ηχητικά σήµατα.  

315.2.3 Ο αθλητής θα πρέπει να έχει τα πόδια του πίσω από τη γραµµή εκκίνησης Τα µπαστούνια 
πρέπει να τοποθετηθούν πάνω από τη γραµµή και/ή τη µπάρα εκκίνησης.

315.2.4 Ο ακριβής χρόνος εκκίνησης του αθλητή θεωρείται σωστός αν γίνει 3 sec πριν και 3 sec 
µετά από το σύνθηµα εκκίνησης. Μετά από τον χρόνο που είναι γραµµένος στην λίστα 
(σειρά) εκκίνησης. Αν ξεκινήσει σε χρόνο περισσότερο από 3 sec πριν από το σύνθηµα 
εκκίνησης, τότε η εκκίνηση του θεωρείται λανθασµένη. Αν ξεκινήσει µετά την παρέλευση 
των 3 sec από το σύνθηµα, τότε θα υπολογιστεί ο χρόνος που είναι γραµµένος στην λίστα 
εκκίνησης.

315.2.5 Ο αθλητής που ξεκινά καθυστερηµένα, δεν παρεµβάλλεται στην εκκίνηση άλλων αθλητών

315.2.6 Με την ηλεκτρονική και την χρονοµέτρηση χειρός, θα σηµειώνεται ο πραγµατικός χρόνος 
εκκίνησης ενός αθλητή, αν η Ε.Ε. αποφασίσει ότι η καθυστερηµένη άφιξη του στην 
αφετηρία έγινε για λόγους «ανωτέρας βίας»
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315.3 Διαδικασία οµαδικής εκκίνησης

315.3.1 

315.3.2

Η οµαδική εκκίνηση θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί χρησιµοποιώντας το σύστηµα µε 
γραµµές εκκίνησης µε γωνίες  όπως το βέλος. Που σηµαίνει ότι ο καλύτερος αθλητής µε το 
νούµερο 1 έχει πλεονεκτικότερη θέση από το νούµερο 2 κλπ. Ο κάθε αθλητής θα πρέπει να 
είναι χωριστά από σταθερή διαλειµµατική απόσταση.  
0 αριθµός 1 ξεκινάει από το µεσαίο ίχνος, ο αριθµός 2 στα δεξιά του, ο αριθµός 3 στα 
αριστερά του κ.λπ. δηλ. όλοι οι άρτιοι αριθµοί βρίσκονται στα δεξιά του µεσαίου ίχνους και 
όλοι οι περιττοί στ' αριστερά. Οι σηµάνσεις των αριθµών εκκίνησης θα πρέπει να 
τοποθετούνται δεξιά ή στο µέσο των ιχνών. 
Η διαδικασία των οµαδικών εκκινήσεων θα ξεκινήσει 2 λεπτά πριν το σινιάλο έναρξης. Σε 
αυτό το διάστηµα δίνονται οδηγίες για την σωστή τοποθέτηση των αθλητών στις θέσεις 
εκκίνησης τους. Οι οδηγίες αυτές πρέπει να ολοκληρωθούν µε τους αθλητές να βρίσκονται 
στις σωστές θέσεις τους και η προειδοποίηση «ένα λεπτό για εκκίνηση» να ακουστεί. Στη 
συνέχεια θα δίνεται η διαταγή «30 δευτερόλεπτα για εκκίνηση». Όταν όλοι οι αθλητές θα 
είναι ακίνητοι ο επόµενος ήχος θα είναι «εκκίνηση ή πάµε» ή ένα σινιάλο.

315.4 Διαδικασία εκκίνησης µε µειονέκτηµα

315.4.1  Η σειρά εκκίνησης και οι διαφορές είναι ίδιες µε το αποτέλεσµα του πρώτου αγώνα ή το 
στάδιο του πρόσφατου αγώνα. Τα δέκατα δευτερολέπτου θα πρέπει να έχουν σβηστεί για 
καθιερωθεί η σειρά εκκίνησης. 
 Θέση ΄Ονοµα           Σύλλογος             Χρόνος  
 1   ΦΑΦΑΛΗΣ Ελευθέριος          ΜΕΤ             25:12.(9) 
  2  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Στάυρος     ΔΡΑ             25:14.(2) 
  3  ΜΟΣΧΟΒΑΚΟΣ Γρηγόρης      ΝΑΟ             25:21.(7)

 Η λίστα εκκίνησης θα πρέπει να ετοιµαστεί σύµφωνα µε το παράδειγµα: 
 Νο εκκίνησης Όνοµα      Σύλλογος Χρόνος εκκίνησης 
 1  ΦΑΦΑΛΗΣ Ελευθέριος      ΜΕΤ                0:00 
 2  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Στάυρος   ΔΡΑ   0:02  
 3  ΜΟΣΧΟΒΑΚΟΣ Γρηγόρης    ΝΑΟ                 0:09

315.4.2  Στον δεύτερο αγώνα καταδίωξης η Ε.Ε. µπορεί να επιτρέψει οµαδική ή σε τµήµατα 
εκκινήσεις σε  αθλητές µε καθυστερηµένους χρόνους εκκίνησης. Η Ε.Ε. επίσης µπορεί να 
επιτρέψει να ελαττωθεί ο αριθµός των αθλητών που θα ξεκινήσουν το δεύτερο αγώνα.

315.4.3  Η εκκίνηση µε µειονέκτηµα γίνεται χωρίς ηλεκτρονική µπάρα. Μια βίντεο κάµερα θα 
πρέπει να καταγράφει τη διαδικασία εκκίνησης έτσι ώστε η επανάληψη από την Ε.Ε. να 
είναι εφικτή.  

315.4.4 Με σκοπό την ακριβή εκκίνηση, ένα µεγάλο ρόλοι θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε κάθε 
διάδροµο µαζί µε το νούµερο και τον χρόνο εκκίνησης των αθλητών που διέρχονται τον 
συγκεκριµένο διάδροµο. Ο χώρος εκκίνησης πρέπει να ετοιµαστεί έτσι ώστε δύο ή 
περισσότεροι αθλητές να ξεκινήσουν πλάι – πλάι. 

315.5 Διαδικασία εκκίνησης µε σειρές

315.5.1 Η περιοχή εκκίνησης είναι προετοιµασµένοι µε µια γραµµή εκκίνησης και µια προ-γραµµή η 
οποία είναι ένα µέτρο πριν την γραµµή εκκίνησης. 

315.5.2 Ηλεκτρονική ή/και µηχανική πόρτες εκκίνησης  µπορούν να χρησιµοποιηθούν αν έχουν 
εγκριθεί από την Ε.Ε. 

315.5.3 Οι αθλητές οργανώνονται στην πρώτη γραµµή εκκίνησης, που δίνονται οι οδηγίες. Ο αφέτης 
δίνει την εντολή «λάβετε θέσεις» και οι αθλητές προχωρούν στην γραµµή εκκίνησης και 
πρέπει να τοποθετήσουν τα µπαστούνια τους πίσω από την γραµµή ή την πόρτα εκκίνησης. 
Όταν όλοι οι αθλητές βρίσκονται στην θέση εκκίνησης ο αφέτης δίνει την εντολή «έτοιµoι». 
Μετά από αυτή την εντολή όλοι οι αθλητές µένουν ακίνητοι σε θέση ετοιµότητας µέχρι ο 
αφέτης δώσει την εντολή της εκκίνησης.  
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315.5.4 

315.5.5

Εκκινήσεις που δε χρησιµοποιούν πόρτες εκκίνησης ακολουθούν την ίδια διαδικασία όπως 
περιγράφτηκε στο προηγούµενο άρθρο. 
Οι αθλητες δεν επιτρέπεται να αλλάξουν διάδροµο τα πρώτα 10-15 µ. µετά την γραµµή 
εκκίνησης.

315.7 
315.7.1 

315.7.2 

315.8 
315.8.1

Λανθασµένες εκκινήσεις 
Σε αγώνες που χρησιµοποιούνται διαλειµµατικές ή εκκινήσεις µε µειονέκτηµα ο αθλητής ο 
οποίος κάνει λάθος εκκίνηση δεν θα καλείται να επιστρέψει στην γραµµή εκκίνησης. Η 
λανθασµένη εκκίνηση θα πρέπει να αναφέρεται στην Ε.Ε. 
Σε αγώνες που χρησιµοποιούνται οµαδικές ή εκκινήσεις µε σειρές κάθε λάθος εκκίνηση 
σηµαίνει έχει ως αποτέλεσµα την επανεκκίνηση των αθλητών. Ο αφέτης οφείλει να δίνει 
σινιάλο επανεκκίνησης (δεύτερο πυροβολισµό) και πρέπει να έχει βοηθό τοποθετηµένο σε 
σηµείο που να είναι πιθανή η επιστροφή των αθλητών στην εκκίνηση.    
Μαρκάρισµα των πέδιλων 
Το µαρκάρισµα των πέδιλων δεν θα πραγµατοποιείται εκτός και αν αποφασιστεί πριν τον 
αγώνα από την Ε.Ε. Για λόγους ελέγχου, ο αθλητής πρέπει να µαρκάρει τα δύο πέδιλα πριν 
την εκκίνηση του αγώνα. Ο αθλητής πρέπει να πάει στο καθορισµένο σηµείο µαρκαρίσµατος 
φορώντας το νούµερο εκκίνησης στον προβλεπόµενο χρόνο.

315.6 Καθήκοντα των Στελεχών Αφετηρίας

315.6.1 

315.9 
315.9.1 

Ο αφέτης οφείλει να παρέχει την ευκαιρία σε όλους τους να αθλητές ξεκινούν το σωστό 
χρόνο. Ο βοηθός του αφέτη, τοποθετηµένος µερικά µέτρα µακριά από την εκκίνηση θα 
πρέπει να ενεργήσει ανάλογα σε µια λανθασµένη εκκίνηση να σηµειώσει τη παράβαση.  

Θερµοκρασία 
Αν η θερµοκρασία είναι χαµηλότερη από τους -20 βαθµούς C, µετρηµένη στο πιο κρύο 
σηµείο της διαδροµής, ο αγώνας αναβάλλεται ή ακυρώνεται από την Ε.Ε. Με δύσκολες 
καιρικέςσυνθήκες (ανέµους, υψηλή υγρασία, ισχυρή χιονόπτωση ή βροχή, και υψηλές 
θρµοκρασίες) η Ε.Ε. µπορεί να ακυρώσει ή να αναβάλλει τον αγώνα αφού συµβουλευτεί τον 
γιατρό αγώνων και τους αρχηγούς οµάδων. 

316 Χρονοµέτρηση

316.1 Για όλους τους αγώνες του εθνικού πρωταθλήµατος θα πρέπει να χρησιµοποιείτε 
ηλεκτρονική χρονοµέτρηση. Το ηλεκτρονικό χρονόµετρο θα πρέπει πάντα να συνοδεύεται 
από χρονόµετρο χειρός για ασφάλεια και τα αποτελέσµατα διασταυρώνονται µεταξύ των 
δύο συστηµάτων. 

316.2 Εάν το ηλεκτρονικό χρονόµετρο προσωρινά δεν λειτουργεί τότε υπολογίζονται οι χρόνοι των 
χρονοµέτρων χειρός διορθώνοντας τη διαφορά του µέσου όρου µεταξύ των δύο συστηµάτων 
χρονοµέτρησης ηλεκτρονικού και χειρός. Αν οι διακοπές στο ηλεκτρονικό χρονόµετρο είναι 
συχνές ή ολοκληρωτικά στη διάρκεια του αγώνα, τότε υπολογίζονται για όλους τους αθλητές 
τα χρονόµετρα χειρός. Όταν τα χρονόµετρα χειρός χρησιµοποιούνται για την έκδοση 
αποτελεσµάτων, υπολογίζεται ο πραγµατικός χρόνος εκκίνησης του κάθε αθλητή.

316.3 Όταν χρησιµοποιείται χρονόµετρο χειρός, ο χρόνος υπολογίζεται τη στιγµή που το πρώτο 
πόδι του αθλητή διασχίσει τη γραµµή τερµατισµού.

316.4 
316.4.1

Ηλεκτρονική χρονοµέτρηση 
Τα ακόλουθα ηλεκτρονικά χρονόµετρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να προσδιορίσουν 
το επίσηµο χρόνο τερµατισµού 

• Ηλεκτρονικό σύστηµα χρονοµέτρησης µε φωτοκύταρρα. Το σηµείο µέτρησης του 
φωτός ή φώτο µπάρα δεν πρέπει να είναι σε ύψος µεγαλύτερο από 25 εκ. από την 
επιφάνεια του χιονιού. 

• Ηλεκτρονικό σύστηµα χρονοµέτρησης µε αναµεταδότες 
• Photo finish σύστηµα. Το σηµείο µέτρησης είναι θα αποδεικνύεται σύµφωνα µε τη 

σειρά που διέσχισαν τη κάθετη γραµµή τερµατισµού οι άκρες των δαχτύλων του 
µπροστινού ποδιού.  
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316.5 

316.6 

316.7 

316.8 

316.9

Στην περίπτωση που ο αθλητής έχει πτώση όταν διασχίσει τη γραµµή τερµατισµού, ο 
αθλητής θα έχει εκχωρήσει το χρόνο τερµατισµού όπως τα άρθρα 353.1.1 ή 353.1.2, εάν όλα 
τα µέλη του σώµατος του έχουν περάσει τη γραµµή τερµατισµού χωρίς εξωτερική βοήθεια. 
Για τον υπολογισµό των αποτελεσµάτων όλοι οι χρόνοι εκκίνησης και τερµατισµού θα 
πρέπει να καταγράφονται µε ακρίβεια τουλάχιστον 1/100 (0,01). Ο καθαρός χρόνος του κάθε 
αθλητή καθορίζεται µε την αφαίρεση του χρόνου εκκίνησης από το χρόνο τερµατισµού. Τα 
τελικά αποτελέσµατα κάθε αθλητή καθορίζονται µε ακρίβεια 1/10 (0,1) περικόπτοντας τον 
υπολογισµένο καθαρό χρόνο. Για παράδειγµα, 38:24.38 γίνεται 38:24.4 
Είναι προαιρετικό σε ΠΑΧ να υπάρχουν διαθέσιµες δύο κάµερες, τοποθετηµένες στην κάθε 
πλευρά της γραµµή, η µια από τις οποίες θα πρέπει να είναι τοποθετηµένη µε γωνία 85ο στη 
γραµµή τερµατισµού µπροστά από τον αθλητή. Επιπρόσθετα, συνιστάται να υπάρχει µια 
τρίτη κάµερα µε σκοπό να αναγνωρίζει τα νούµερα  από πίσω. Η κάµερα τερµατισµού 
(photo finish camera) πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένη στην µπροστινή άκρη της 
σηµαδεµένης γραµµής τερµατισµού. 
Ο κριτής τερµατισµού είναι υπεύθυνος να διατηρεί λίστα µε τη σειρά κατάταξης των 
αθλητών που διασχίζουν τη γραµµή τερµατισµού. Είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τη 
λίστα στον έφορο χρονοµετρών.   
Η έκθεση της χρονοµέτρησης του κάθε αγώνα θα πρέπει να στέλνεται στην ΕΟΧΑ.       

317 Υπολογισµός αποτελεσµάτων

317.1 Υπολογισµός των αποτελεσµάτων

317.1.1 Η διαφορά ανάµεσα στο χρόνο τερµατισµού και στο χρόνο εκκίνησης δίνει τον πραγµατικό 
χρόνο του αθλητή.

317.1.2 Η κατάταξη των αθλητών που περιλαµβάνονται στη διαδικασία photo finish θα σύµφωνα µε 
τη κατάταξη που διέσχισαν τη κάθετη γραµµή τερµατισµού οι άκρες των δαχτύλων του 
µπροστινού ποδιού. 

317.2 Δηµοσίευση των αποτελεσµάτων

317.2.1 Τα ανεπίσηµα αποτελέσµατα πρέπει να ανακοινώνονται στον πίνακα αποτελεσµάτων όσο 
πιο γρήγορα γίνεται µετά τον αγώνα, και να γράφεται ο χρόνος της ανακοίνωσης τους. 

317.2.2 Τα επίσηµα αποτελέσµατα πρέπει να αναφέρουν την τελική τους κατάταξη, τους αριθµούς 
εκκίνησης των αθλητών, τους κωδικούς ΕΟΧΑ, τους ενδιάµεσους χρόνους, τους τελικούς 
χρόνους και τους βαθµούς αγώνα. Επίσης τον αριθµό των αθλητών, τα ονόµατα εκείνων που 
ξεκίνησαν αλλά δεν τερµάτισαν, την σύνθεση της Ε.Ε., τεχνικά στοιχεία της διαδροµής 
(µήκος διαδροµής, αριθµός στροφών, υψοµετρική διαφορά, µέγιστη ανάβαση, συνολική 
ανάβαση) καθώς και στοιχεία για την κατάσταση του καιρού και τις θερµοκρασίες χιονιού 
και αέρος. 

317.2.3 Ο Γραµµατέας των Αγώνων και ο Τ.Ε. υπογράφει τα επίσηµα αποτελέσµατα 
επιβεβαιώνοντας έτσι την ορθότητα τους.

321 
321.1 

321.2

Γ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ 
Αγωνίσµατα µε διαλειµµατικές εκκινήσεις 
Ορισµός 
Σε αγωνίσµατα µε διαλειµµατικές εκκινήσεις, κάθε αθλητής/τρια ξεκινά σε προκαθορισµένο 
χρόνο και το τελικό αποτέλεσµα καθορίζεται από τη διαφορά του τελικού και αρχικού 
χρόνου του/της.   
Πίστες και προετοιµασία πιστών 
Προτεινόµενα πρότυπα
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321.3 
321.3.1 
321.3.2 
321.4 

321.5 
321.5.1 

321.6

Στοιχεία                                            Προετοιµασία για                                                                                 
                             Κλασσική τεχνική                      Ελεύθερη τεχνική 

ΠΙΣΤΕΣ                                                                                                                                                  
Κατηγορία                       Α                                                            Β                      
Ίχνη κλασσικής                       1 ή 2 ίχνη στην ιδανική γραµµή  
Απόσταση µεταξύ ιχνη            1-2 µ.  

ΕΚΚΙΝΗΣΗ                                                                                                                                        
Προετοιµασία                        1 διάδροµος                                            1 διάδροµος 
Ίχνη κλασσικής                        1                                                          Όχι 
Μήκος ιχνών (από γραµµή εκκίνησης) τέλος από ζώνη εκκίνησης  
Απόσταση µεταξύ ιχνών   

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ  
Πλάτος                                       4 µ.                                           9 µ. 
Αριθµός διαδρόµων          3-4  ίχνη                                           3-4 διαδρόµους (3 
µ. ) 
Απόσταση µεταξύ ιχνών          1,2 µ.  

Δηλώσεις συµµετοχής- αναπληρωµατικοί 
Σύµφωνα µε το άρθρο 313.4 η αναπλήρωση είναι δυνατή. 
Η θέση εκκίνησης του αναπληρωµατικού αθλητή θα καθορίζεται από την Ε.Ε. 
Σειρά εκκίνησης και διαδικασία εκκίνησης  
Η διαδικασία της διαλειµµατικής εκκίνησης θα χρησιµοποιηθεί (άρθρο 315.2) 
Χρονοµέτρηση και αποτελέσµατα 
Αν δύο ή περισσότεροι αθλητές έχουν τον ίδιο χρόνο, αυτοί θα έχουν την ίδια σειρά 
κατάταξης  στα επίσηµα αποτελέσµατα και ο αθλητής µε το µικρότερο νούµερο εκκίνησης 
θα αναγραφεί πρώτος στην λίστα (άρθρο 219.2) 
Ε.Ε και ενστάσεις 
Όχι ειδικοί κανονισµοί

322 
322.1 

322.2 
322.2.1

Αγωνίσµατα µε οµαδικές εκκινήσεις 
Ορισµός 
Σε αγωνίσµατα µε οµαδικές εκκινήσεις, όλοι οι αθλητές ξεκινούν τον ίδιο χρόνο και το 
τελικό αποτέλεσµα καθορίζεται από την σειρά κατάταξης τερµατισµού των αθλητών.   
Πίστες και προετοιµασία πιστών 
Προτεινόµενα πρότυπα

Στοιχεία                                           Προετοιµασία για                                                                              
                Κλασσική τεχνική                 Ελεύθερη τεχνική 

ΠΙΣΤΕΣ 
Κατηγορία                      C                                                  D 
Ίχνη κλασσικής                      4 ίχνη  
Απόσταση µεταξύ ιχνών        Ελάχιστο 1-2 µ.  

ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
Προετοιµασία                     Βέλος                                    Βέλος 
Ίχνη κλασσικής                     Περιττός 5 ή 7                       Περιττός 5 ή 7 
Μήκος ιχνών (από γραµµή εκκίνησης) 50 – 100 µ.                       30-50 µ. 
Απόσταση µεταξύ ιχνών      Ελάχιστο 1-2 µ.                      Ελάχιστο 1-2 µ. 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Πλάτος                                    6 µ.                                                    12 µ. 
Αριθµός διαδρόµων       3-4  ίχνη                                      3-4 διαδρόµους (3 µ. ) 
Απόσταση µεταξύ ιχνών       1,2 µ.  

Δεν υπάρχουν σηµεία στη διαδροµή που µπορούν να προκαλέσουν συνοστισµό 

Σελίδα !  από !19 44



!   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ – ΔΡΟΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΙΙ   –   ΕΚΔΟΣΗ 2019 

322.2.3 
322.2.4 

322.3 
322.3.1 
322.3.2 

322.3.3 
322.3.4 
322.4 
322.4.1 
322.5 
322.5.1 

322.6

Αν προβλέπεται αλλαγή των πέδιλων, το στάδιο θα πρέπει να είναι έτσι οργανωµένο ώστε οι 
αθλητές που θα αλλάζουν πέδιλα να διασχίζουν µεγαλύτερη απόσταση από τους αθλητές που 
δεν θα αλλάξουν. 
Δηλώσεις συµµετοχής- αναπληρωµατικοί 
Σύµφωνα µε το άρθρο 313.4 η αναπλήρωση είναι δυνατή. 
Η θέση εκκίνησης του αναπληρωµατικού αθλητή θα καθορίζεται από την Ε.Ε. 
χρησιµοποιόντας την ίδια διαδικασία µε την οποία έχει καθιερωθεί η λίστα εκκίνησης. Η 
θέση του αναπληρωµατικού θα είναι µεταξύ των θέσεων (γραµµών) του αθλητή που 
αντικαθιστά. 
Ο αναπληρωµατικός αθλητής παίρνει το νούµερο εκκίνησης του αθλητή που αντικαθιστά. 
Η αρχική θέση του αθλητή µένει κενή.  
Σειρά εκκίνησης και διαδικασία εκκίνησης  
Η διαδικασία της διαλειµµατικής εκκίνησης θα χρησιµοποιηθεί (άρθρο 315.2) 
Χρονοµέτρηση και αποτελέσµατα 
Ο κανονισµός της επικάλυψης (overlapping) γενικά θα εφαρµόζεται. Για τους αθλητές που 
χάνουν µια στροφή αναφέρονται στον κανονισµό 343.13.   
Ε.Ε και ενστάσεις 
Όχι ειδικοί κανονισµοί

323 
323.1 

323.2. 
323.2.2.1 

Σκάθλον 
Ορισµός 
Το σκίαθλον είναι ένα σύνθετο αγώνισµα της οµαδικής εκκίνησης µε κλασσικής τεχνικής 
στο πρώτο µέρος, ακολουθούµενος από την υποχρεωτική αλλαγή των πέδιλων στα κουτιά 
αλλαγής στο στάδιο και την χρήση ελεύθερης τεχνικής στο δεύτερο στάδιο.   
Πίστες και προετοιµασία πιστών 
Προτεινόµενα πρότυπα 
Στοιχεία                                     Προετοιµασία για                                                             

 Κλασσική τεχνική Ελεύθερη τεχνική 
ΠΙΣΤΕΣ 
Κατηγορία                          C ή Ε                       D ή Ε 
Ίχνη κλασσικής                          4 ίχνη  
Απόσταση µεταξύ ιχνών            Ελάχιστο 1-2 µ.  

ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
Προετοιµασία                          Βέλος  
Ίχνη κλασσικής                          Περιττός 5 ή 7   
Μήκος ιχνών (από γραµµή εκκίνησης) 50 – 100 µ.  
Απόσταση µεταξύ ιχνών            1-2 µ.  

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Πλάτος                                                                      12 µ. 
Αριθµός διαδρόµων                                         3-4 διαδρόµους (3 µ. ) 
Απόσταση µεταξύ ιχνών   

ΚΟΥΤΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 
Προτεινόµενο µέγεθος Μήκος 2 -2,5 µ Πλάτος 1,2-1,5 µ.

323.2.2 
323.2.2.1 
323.2.2.2 

323.2.2.3 

323.2.2.4 

323.2.2.5

Περιοχή κουτιών αλλαγής 
Στην περιοχή αλλαγής υλικών δεν υπάρχει έλεγχος στην τεχνική 
Η πίστα κατά µήκος της προσέγγισης των κουτιών πρέπει να είναι το ελάχιστο 4 µ. πλάτος. 
Η πίστα στην πλευρά εξόδου των κουτιών πρέπει να είναι το ελάχιστο 6 µ. πλάτος.   
Τα υλικά της ελεύθερης τεχνικής πρέπει να τοποθετηθούν στα κουτιά που έχουν ανατεθεί 
πριν την έναρξη της οµαδικής εκκίνησης. Άλλος εξοπλισµός δεν επιτρέπεται να αποθηκευτεί 
στα κουτιά. 
Η αλλαγή του εξοπλισµού πρέπει να γίνει στα κουτιά αλλαγής χωρίς εξωτερική βοήθεια. Τα 
υλικά που έχουν αλλαχτεί θα πρέπει να µείνουν στα κουτιά µέχρι το τέλος του αγώνα. 
5 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα οι τεχνικοί των οµάδων πρέπει να φύγουν από την 
περιοχή αλλαγής.
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323.3 
323.3.1 
323.3.2 

323.3.3 
323.3.4 
323.4 
323.4.1 
323.5 
323.5.1 

323.6

Δηλώσεις συµµετοχής- αναπληρωµατικοί 
Σύµφωνα µε το άρθρο 313.4 η αναπλήρωση είναι δυνατή. 
Η θέση εκκίνησης του αναπληρωµατικού αθλητή θα καθορίζεται από την Ε.Ε. 
χρησιµοποιώντας την ίδια διαδικασία µε την οποία έχει καθιερωθεί η λίστα εκκίνησης. Η 
θέση του αναπληρωµατικού θα είναι µεταξύ των θέσεων (γραµµών) του αθλητή που 
αντικαθιστά. 
Ο αναπληρωµατικός αθλητής παίρνει το νούµερο εκκίνησης του αθλητή που αντικαθιστά. 
Η αρχική θέση του αθλητή µένει κενή.  
Σειρά εκκίνησης και διαδικασία εκκίνησης  
Η διαδικασία της οµαδικής εκκίνησης θα χρησιµοποιηθεί (άρθρο 315.3) 
Χρονοµέτρηση και αποτελέσµατα 
Ο κανονισµός της επικάλυψης στροφής (overlapping) γενικά θα εφαρµόζεται. Για τους 
αθλητές που χάνουν µια στροφή αναφέρονται στον κανονισµό 343.13.   
Ε.Ε και ενστάσεις 
Όχι ειδικοί κανονισµοί

324 
324.1 

324.2 
324.2.1

Καταδίωξη (Pursuit) 
Ορισµός 
Το Pursuit είναι ένα σύνθετο αγώνισµα που οι αρχικοί χρόνοι εκκίνησης των αθλητών 
καθορίζεται από το αποτέλεσµα του προηγούµενου αγώνα και το τελικό αποτέλεσµα 
καθορίζεται από τη σειρά κατάταξης του τελευταίου αγώνα.     
Πίστες και προετοιµασία πιστών 
Προτεινόµενα πρότυπα

Στοιχεία                                    Προετοιµασία για                                                         
 Κλασσική τεχνική Ελεύθερη τεχνική 

ΠΙΣΤΕΣ 
Κατηγορία                             Β                             C 
Ίχνη κλασσικής                             4 ίχνη  
Απόσταση µεταξύ ιχνών                Ελάχιστο 1-2 µ.  

ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
Προετοιµασία                             2-5 διάδροµοι              2-5 διάδροµοι 
Ίχνη κλασσικής                             1 για κάθε διάδροµο          1 για κάθε διάδροµο 
Μήκος ιχνών (από γραµµή εκκίνησης) Τέλος της ζώνης τερµατισµού 10 µ. 
Απόσταση µεταξύ ιχνών               3 µ.                             3 µ. 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Πλάτος                                            Το ελάχιστο 6 µ.                12 µ. 
Αριθµός διαδρόµων               3-4  ίχνη                                           3-4 διαδρόµους (3 
µ. ) 
Απόσταση µεταξύ ιχνών                1,2 µ. 

324.3 
324.3.1 

324.4 
324.4.1 
324.5 
324.5.1 

324.5.2 

324.5.3 

324.6

Δηλώσεις συµµετοχής- αναπληρωµατικοί 
Σύµφωνα µε το άρθρο 313.4 η αναπλήρωση είναι δυνατή µόνο πριν το πρώτο µέρος του 
αγώνα. 
Σειρά εκκίνησης και διαδικασία εκκίνησης  
Η διαδικασία της εκκίνησης µε µειονέκτηµα θα χρησιµοποιηθεί (άρθρο 315.4) 

Χρονοµέτρηση και αποτελέσµατα 
Ο υπολογισµός του τελικού χρόνου σε ένα αγώνα Pursuit γίνεται από τον συνδυασµό των 
αποτελεσµάτων του προηγούµενου αγώνα χωρίς τα δέκατα του δευτερολέπτου µε τα τελικά 
αποτέλεσµα του δεύτερου αγώνα µε τα δέκατα του δευτερολέπτου. Η κατάταξη στον 
τερµατισµό καθορίζει την τελική κατάταξη.  
Ο κανονισµός της επικάλυψης (overlapping) γενικά θα εφαρµόζεται. Για τους αθλητές που 
χάνουν µια στροφή αναφέρονται στον κανονισµό 343.13.   
Στην περίπτωση πολύ άσχηµων καιρικών συνθηκών η Ε.Ε. µπορεί να αποφασίσει την 
αναβολή της εκκίνησης ή την ακύρωση του αγώνα . Αν ο αγώνας ακυρωθεί το αποτέλεσµα 
του πρώτου αγώνα θα υπολογιστεί ως τελικό αποτέλεσµα.  
Ε.Ε και ενστάσεις 
Όχι ειδικοί κανονισµοί
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325 Ατοµικό  Σπρίντ

325.1 Ορισµός

325.2.1

Οι ατοµικοί αγώνες αποτελούνται από την προκριµατική φάση, οργανωµένη µε 
διαλειµµατική εκκίνηση, και την τελική φάση. Οι αθλητές που θα επιλεχτούν από τον 
προκριµατική φάση θα αγωνίζονται στην τελική φάση χρησιµοποιώντας γύρους (σειρές) µε 
σταδιακή µείωση του αριθµού των αθλητών.    
Προτεινόµενα πρότυπα

Στοιχεία                                     Προετοιµασία για                                                         
                                  Κλασσική τεχνική                         Ελεύθερη τεχνική 

ΠΙΣΤΕΣ 
Κατηγορία                                 C                                            D 
Ίχνη κλασσικής                                 4 ίχνη  
Απόσταση µεταξύ ιχνών                   Ελάχιστο 1-2 µ.  

ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
Προετοιµασία Πρόσθετο διάδροµο για το προκριµατικό µέρος  
                             Εως 6 διαδρόµους για τις τελικές φάσεις 
Ίχνη κλασσικής                                1 για κάθε διάδροµο                 1 για κάθε διάδροµο 
Μήκος ιχνών (από γραµµή εκκίνησης)  Τέλος της ζώνης τερµατισµού 15 µ. 
Απόσταση µεταξύ ιχνών                 1,8 µ.                                             1,8 µ. το ελάχιστο 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Πλάτος                                               Το ελάχιστο 6 µ.                 12 µ. το ελάχιστο 
Αριθµός διαδρόµων                  3-4  ίχνη                            3-4 διαδρόµους (3 µ. )  
Απόσταση µεταξύ ιχνών                  1,2 µ. 

325.2.2 
325.2.3 

325.3 
325.3.1 
325.3.2 
325.4 
325.4.1

Η αγωνιστική διαδροµή της προκριµατικής φάσης πρέπει να χρησιµοποιηθεί και στην 
τελική. 
Τµήµατα της διαδροµής θα πρέπει να είναι ευθείες, µε µεγάλο πλάτος και µήκος ώστε να 
υπάρχει δυνατότητα προσπέλασης.   
Δηλώσεις συµµετοχής- αναπληρωµατικοί 
Σύµφωνα µε το άρθρο 313.4 η αναπλήρωση είναι δυνατή. 
Η θέση εκκίνησης του αναπληρωµατικού αθλητή θα καθορίζεται από την Ε.Ε. 

Σειρά εκκίνησης και διαδικασία εκκίνησης  
Προκριµατική φάση

325.4.1.1 Η διαδικασία της διαλειµµατικής εκκίνησης πρέπει να χρησιµοποιηθεί (άρθρο 315.4). Η 
διαλειµµατική εκκίνηση µπορεί να είναι 10, 15, 20 ή 30 δευτερόλεπτα

325.4.1.2 Εάν στην προκριµατική φάση χρησιµοποιείται διαδροµή µε δύο στροφές θα πρέπει γίνονται 
διαλειµµατικές εκκινήσεις µε ενδιάµεσα κενά χρόνου.

325.4.1.3 Στην περίπτωση που υπάρχουν αθλητές µε τον ίδιο χρόνο στη προκριµατική φάση, ο 
αθλητής µε την καλύτερη θέση στους προηµιτελικούς προπορεύεται των υπολοίπων και 
κατατάσσεται σύµφωνα µε τους βαθµούς του στα αποτελέσµατα της προκριµατικής φάσης. 
Η ισοβαθµία στην προκριµατική φάση δεν θα αλλάξει το µέγιστο αριθµό των αθλητών 
(30/24/16/8). 

325.4.2 
325.4.2.1

Τελική φάση  (προηµιτελικοί, ηµιτελικοί και τελικοί) 
Η διαδικασία της εκκίνησης µε σειρές πρέπει να χρησιµοποιηθεί (άρθρο 315.4).

325.4.2.2 Ο τρόπος οργάνωσης των τελικών, συµπεριλαµβανοµένου µε την έκδοση του µικρού 
τελικού,  γίνεται µε τον τρόπο που αποφασίζει η οργανωτική επιτροπή.

325.4.2.3 Στους τελικούς οι θέσεις εκκίνησης καθορίζονται από τα παρακάτω: 
• προηµιτελικών – τους χρόνους του προκριµατικού µέρους 
• ηµιτελικοί – κατάταξη των προηµιτελικών 
• τελικοί – κατάταξη την ηµιτελικών και χρόνοι προκριµατικού µέρους       
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325.4.2.5 

325.4.2.6 

325.4.2.7

ΠΙΝΑΚΑΣ Α. Προµητελικοί µε 6 αθλητές σε 5 σειρές, το µέγιστο 30 

Ανάθεση στις σειρές   Q1 Q2 Q3 Q4            Q5 
Κατανοµή 1 – 20  1   4   5   2      3 
                                         10   7   6   9      8 

                                11           14  15  12    13 
                                20  17  16  19    18 

Κατανοµή 21 – 25 21 24  25  22    23 
Κατανοµή 26 – 30 30 27 26  29    28 

  Ηµιτελικός (12)                                         Τελικός (6+6) 
S1 S2                                     B Final A Final 
Q1 #1 Q4 #1                                     S1 #4 S1 #1 
Q1 #2 Q4 #2                                     S2 #4 S2 #1 
Q2 #1 Q5 #1                                     S1 #5 S1 #2 
Q2 #2 Q5 #2                                     S2 #5 S2 #2 
Q3 #2 Q3 #1                                     S1 #6 S1 #3 
R3-1* R3-2*                                     S2 #6 S2 #3 

Στους αγώνες στους οποίους η χρονοµέτρηση των σειρών δεν υφίσταται, η 6η θέση των 
ηµιτελικών ανατίθεται από τους αθλητές που τερµάτισαν στην 3η θέση των σειρών του 
προηµιτελικού. Ο 3ος αθλητής της προηµιτελικής σειράς µε τον γρηγορότερο χρόνο στην 
προκριµατική φάση (Q R3-1) τοποθετείται στην πρώτη ηµιτελική σειρά S1 και ο 3ος της 
προηµιτελικής σειράς µε το δεύτερο καλύτερο χρόνο (Q R3-2) τοποθετείται στην ηµιτελική 
σειρά S2.   

ΠΙΝΑΚΑΣ B. Προηµιτελικοί µε 4 σειρές, µέχρι 24αθλητές 

Ανάθεση σε σειρές Q1 Q2 Q3 Q4 
Κατανοµή 1 – 16             1 4 2 3 
                                         8 5 7 6 
                                         9 12 10 11 
                                         16 13 15 14 
Επέκταση κατανοµής  
17 – 20                           17 20 18 19 
Επέκταση κατανοµής 
21 – 24                           24 21 23 22 

        Ηµιτελικοί (8) Τελικοί (4 + 4)  
S1                               S2               Β τελικός A Τελικός 
Q1 #1               Q3 #1               S1 #3                S1 #1 
Q1 #2               Q3 #2               S1 #4                S1 #2 
Q2 #1               Q4 #1               S2 #3                S2 #1 
Q2 #2               Q4 #2               S2 #4                S2 #2 

Στην περίπτωση που ο χρόνος των αθλητών στην τελική φάση υπολογίζεται για την 6ες 
θέσεις των ηµιτελικών οι δύο πιο γρήγοροι χρόνοι των αθλητών που τερµατίζουν στην 3η και 
4η θέση στις προηµιτελικές σειρές θα προκρίνονται. Ο γρηγορότερος χρόνος τοποθετείται 
στην σειρά S1 και ο επόµενος στη σειρά S2. Στον τελικό Α προκρίνονται µε τον ίδιο τρόπο 
οι δύο αθλητές µε τους καλύτερους χρόνους των 3ης και 4ης θέσεων των ηµιτελικών σειρών. 
Οι υπόλοιποι αθλητές των ηµιτελικών τοποθετούνται στον τελικό Β.
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325.4.2.8

Στην περίπτωση που έχουν ίδιο χρόνο στις σειρές για την 5η και 6η θέση λαµβάνεται υπόψη 
ο χρόνος της προκριµατικής φάσης. Αν ο χρόνος είναι πάλι ίδιος θα υπολογιστούν οι βαθµοί 
sprint FIS. Αν και στην περίπτωση αυτή υπάρχει ισοβαθµία θα γίνεται κλήρωση.   
Σε αγώνες µε λιγότερους από 20 αθλητές στην προκριµατική φάση η Ε.Ε. µπορεί να 
αποφασίσει να χρησιµοποιήσει τον πίνακα Α µε µειωµένη έκδοση ή µπορεί οι αθλητές να 
τοποθετηθούν στον ηµιτελικό ή τελικό.  

325.4.2.9 Άκυρη εκκίνηση είτε από λάθος του αθλητή, είτε από µηχανική αποτυχία των πυλών 
εκκίνησης ίσως να δηλωθεί από τον αφέτη. Με τη δεύτερη άκυρη εκκίνηση του οποιοδήποτε 
αθλητή στην ίδια σειρά, ο αθλητής πρέπει να σταµατήσει τον αγώνα. Ο αθλητής θα 
καταταγεί τελευταίος από τον τελικό , ηµιτελικό ή προηµιτελικό γύρο (4ος, 8ος, 16ος ή 6,12, 
30ος).

325.5.3 Χρονοµέτρηση και αποτελέσµατα

325.5.1 

325.5.2 
325.5.2.1 

325.5.3 
325.5.3.1 

325.5.3.2 

325.5.3.3 

325.5.3.4 

325.5.3.5

Στην προκριµατική φάση, οι χρόνοι εκκίνησης και τερµατισµού καταγράφονται µε ακρίβεια 
1/1000 και τα τελικά αποτελέσµατα καθορίζονται µε ακρίβεια 1/100 του δευτερολέπτου.   
Προκριµατικοί φάση 
Στην περίπτωση που υπάρχουν αθλητές µε τον ίδιο χρόνο στη προκριµατική φάση, ο 
αθλητής µε την καλύτερη θέση στους προηµιτελικούς προπορεύεται των υπολοίπων και 
κατατάσσεται σύµφωνα µε τους βαθµούς του στα αποτελέσµατα του προκριµατικού µέρους. 
Στην περίπτωση που κανείς αθλητής δεν προκρίνεται στη φάση των προηµιτελικών θα έχουν 
όλοι οι αθλητές την ίδια κατάταξη στα αποτελέσµατα του προκριµατικού µέρους.  
Τελική φάση 
Στην περίπτωση ισοβαθµίας στους προηµιτελικούς ή ηµιτελικούς (αν δεν υπάρχει Β 
τελικός), οι οποίοι δε προκρίνονται στον επόµενο γύρο κατατάσσονται στα τελικά 
αποτελέσµατα σύµφωνα µε τον χρόνο τους στην προκριµατική φάση.  
Σε αγώνισµα sprint µε 30 αθλητές στους τελικούς, η λίστα τερµατισµού θα διαµορφώνεται 
όπως ακολούθως: 
31η µέχρι το τέλος,       σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της προκριµατικής φάσης 
26η – 30η θέση,           η 6η θέση τερµατισµού κάθε σειράς του προηµιτελικού γύρου θα            
                                    προσδιορίζεται µε βάση την κατάταξη της προκριµατικής φάσης  
21η – 25η θέση,           η 5η θέση τερµατισµού κάθε σειράς του προηµιτελικού γύρου θα 
                                    προσδιορίζεται µε βάση την κατάταξη της προκριµατικής φάσης    
16η/17η – 20η θέση,    η 4η θέση τερµατισµού κάθε σειράς του προηµιτελικού γύρου θα 
                                    προσδιορίζεται µε βάση την κατάταξη της προκριµατικής φάσης    
13η – 15η/16η θέση,   η 4η θέση τερµατισµού κάθε σειράς του προηµιτελικού γύρου θα 
                                    προσδιορίζεται µε βάση την κατάταξη της προκριµατικής φάσης    
7η – 12η θέση,       µε βάση την κατάταξη του µικρού τελικού , αν δεν υπάρχει µικρός 
τελικός   
                                      θα προσδιορίζεται σύµφωνα µε την κατάταξη στο ηµιτελικό και 
στην    
                                      προκριµατική φάση.  
1η – 6η θέση,        µε βάση την κατάταξη του µεγάλου τελικού 

Σε αγώνισµα sprint µε 16 αθλητές στους τελικούς, η λίστα τερµατισµού θα διαµορφώνεται 
όπως ακολούθως 
17η θέση και πάνω      σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της προκριµατικής φάσης 
13η-16η θέση               η 4η θέση τερµατισµού κάθε σειράς του προηµιτελικού γύρου θα            
                                    προσδιορίζεται µε βάση την κατάταξη της προκριµατικής φάσης. 
9η-12η θέση                 η 3η θέση τερµατισµού κάθε σειράς του προηµιτελικού γύρου θα 
                                    προσδιορίζεται µε βάση την κατάταξη της προκριµατικής φάσης    
5η-8η θέση                   µε βάση την κατάταξη του µικρού τελικού 
1η-4η θέση                   µε βάση την κατάταξη του µεγάλου τελικού 
Με διαφορετικό αριθµό αθλητών στη τελική φάση εφαρµόζονται οι ίδιες αρχές 
Στην περίπτωση ισοβαθµίας στους προηµιτελικούς ή ηµιτελικούς, ο αθλητής µε τον 
καλύτερο χρόνο στο προκριµατικό µέρος προηγείται. Αν υπάρχει ισοπαλία στους τελικούς 
γύρους, Α ή Β τελικούς, οι αθλητές κατατάσσονται στην ίδια θέση στα τελικά αποτελέσµατα. 
Ο αθλητής θα πρέπει να ξεκινήσει και να διασχίσει όλη την αγωνιστική διαδροµή σε κάθε 
σειρά προκειµένου να καταταγεί, στην αντίθετη περίπτωση θα καταταγεί τελευταίος από 
όλους τους αθλητές του συγκεκριµένου γύρου (θέση 6,12,30 ή 4,8,16). 
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325.5.3.6 Αν ο αθλητής δεν µπορεί να τερµατίσει στη σειρά του λόγω ανωτέρας βίας θα καταταγεί 
τελευταίος στη σειρά του.

325.6 
325.6.1

ΕΕ και Ένσταση 
Στους τελικούς του αγωνίσµατος του sprint οι ανώνυµες αποφάσεις των µελών της Ε.Ε. 
εξισώνονται µε αποφάσεις της Ε.Ε. ως συνόλου.

325.6.2 Εξαιτίας της πίεσης χρόνου που υπάρχει στην εξέλιξη των τελικών του sprint δεν είναι 
δυνατό να επιτραπεί η οποιαδήποτε ένσταση. Ενστάσεις µπορούν να γίνουν δεκτές µόνο 
µετά τους τελικούς. 
Στη διάρκεια των προηµιτελικών και ηµιτελικών το άρθρο 224.7 δεν εφαρµόζεται.

326 
326.1 

326.2 
326.2.1

Οµαδικό σπριντ 
Ορισµός 
Το οµαδικό σπριντ είναι ένας αγώνας που οργανώνεται σαν σκυταλοδροµία µε 2 αθλητές 
που εναλλάσσονται και πραγµατοποιούν 3-6 στροφές ο καθένας. Ο αριθµός και οι 
αποστάσεις των στροφών θα πρέπει να δηµοσιεύονται στην επίσηµη πρόσκληση 
(προκήρυξη) του αγώνα.     
Πίστες και προετοιµασία πιστών 
Προτεινόµενα πρότυπα

Στοιχεία                  Προετοιµασία για                                                                       
                                           Κλασσική τεχνική            Ελεύθερη τεχνική 
ΠΙΣΤΕΣ 
Κατηγορία                                      C                                           D 
Ίχνη κλασσικής                                      4 ίχνη  
Απόσταση µεταξύ ιχνών                       Ελάχιστο 1-2 µ.  
ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
Προετοιµασία                                     Σχήµα βέλος                             Σχήµα βέλος 
Ίχνη κλασσικής                                     Περιττός αριθµός 3-5                Περιττός αριθµός 3-5 
Μήκος ιχνών (από γραµµή εκκίνησης)  Τέλος της ζώνης τερµατισµού 15 µ. 
Απόσταση µεταξύ ιχνών                        1,2 µ.                              1,2 µ. 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Πλάτος                                                     6 µ.                                   12 µ. 
Αριθµός διαδρόµων                       Το ελάχιστο 4 ίχνη                4 διαδρόµους (3 µ.) 
Απόσταση µεταξύ ιχνών                       1,2 µ.  
ΖΩΝΗ ΑΛΛΑΓΗΣ 
Μήκος 45 µ. 45 µ. 
Πλάτος 9 µ. 15 µ.

326.2.2 

326.2.3 

Τµήµατα της διαδροµής θα πρέπει να είναι ευθείες, µε µεγάλο πλάτος και µήκος ώστε να 
υπάρχει δυνατότητα για προσπέλασης. 
Η ζώνη προετοιµασίας των πέδιλων πρέπει να βρίσκεται κοντά στον χώρο αλλαγής. Η ΕΕ 
αποφασίζει για τον αριθµό των µελών από κάθε οµάδα κατ την χρήση τραπεζιών 
προετοιµασίας των πέδιλων. 

326.3 
326.3.1 

326.3.2 
326.3.3 

326.3.4

Δηλώσεις συµµετοχής- αναπληρωµατικοί 
Τα ονόµατα των αθλητών της κάθε οµάδας καθώς και σειρά τους θα πρέπει να κοινοποιηθεί 
στην ΟΕ το αργότερο 2 ώρες πριν την έναρξη πριν την σύσκεψη αρχηγών.  
Σύµφωνα µε το άρθρο 313.4 η αναπλήρωση είναι εφικτή. 
Ο αναπληρωµατικός αθλητής παίρνει τη θέση του αθλητή που αντικαθιστά. Η διάταξη της 
οµάδας δεν µπορεί να αλλάξει.Αν ο αναπληρωµατικός αθλητής µπει σε άλλη οµάδα, η 
συγκεκριµένη οµάδα δεν µπορεί να αγωνιστεί. 
Σε περίπτωση αντικατάστασης αθλητή κάποιας οµάδας, η οµάδα µε τη νέα σύνθεση 
τοποθετείται στο τέλος της διάταξης εκκίνησης. Η αρχική θέση της οµάδας µένει κενή. 
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326.4 
326.4.1 
326.4.2 

236.4.2.1

Σειρά εκκίνησης και διαδικασία εκκίνησης  
Η διαδικασία της οµαδικής εκκίνησης θα χρησιµοποιηθεί (άρθρο 315.3) 
Κανονικά 2 ηµιτελικοί αγώνες οργανώνονται για να αγωνιστούν στην τελικό. Η κατανοµή 
των οµάδων γίνεται µε τις ακόλουθες βασικές αρχές: 
Η καλύτερη οµάδα µε βάση τους βαθµούς FIS ή EOXΑ θα ορίζεται να αγωνιστεί στον 
ηµιτελικό Α. Οι υπόλοιπες οµάδες θα ορίζονται σε συνακόλουθα ζευγάρια από κατάταξη 
(π.χ. οµάδες 2 και 3, οµάδες 4 και 5) σε εναλλακτικούς ηµιτελικούς. 

326.4.3 
326.4.4 
326.4.5 

326.4.6 

326.4.7 

326.5 
326.5.1 

326.5.2 

326.5.3 

326.6 
326.6.1 

326.6.2 

326.6.3

Οι οµάδες σε ένα ηµιτελικό αγώνα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 15 και τις 10 στον τελικό. 
Η σειρά των ηµιτελικών αγώνων καθορίζεται από κλήρωση. 
Η σειρά εκκίνησης στους ηµιτελικούς ή τελικούς εφόσον δεν πραγµατοποιείται ηµιτελικός. 
Η οµάδα µε τους λιγότερους βαθµούς FIS ή ΕΟΧΑ έχει το νούµερο ένα κ.ο.κ. Στην 
περίπτωση ισοβαθµίας η οµάδα που έχει τον αθλητή µε τους λιγότερους βαθµούς ξεκινά µε 
το µικρότερο νούµερο εκκίνησης. Αν δεν µπορεί να καθοριστεί µε αυτό τον τρόπο η λίστα 
εκκίνησης, τότε γίνεται κλήρωση. 
Οι οµάδες που προκρίνονται από τον ηµιτελικό τον τελικό γίνεται µε τις παρακάτω βασικές 
αρχές: 
• Αν στους ηµιτελικούς δεν υπάρχει χρονοµέτρηση, οι 5 καλύτερες οµάδες από κάθε 

ηµιτελικό προκρίνονται 
• Αν στους ηµιτελικούς υπάρχει χρονοµέτρηση, οι 2 πρώτες οµάδες από κάθε ηµιτελικό 

προκρίνονται και οι γρηγορότερες 6 οµάδες από την 3η ως 8η θέση των ηµιτελικών 
προκρίνονται. 

Οι θέσεις εκκίνησης στον τελικό καθορίζονται από τα αποτελέσµατα των ηµιτελικών 
αγώνων. 
Χρονοµέτρηση και αποτελέσµατα 
Ο χρόνος των επίσηµων αποτελεσµάτων θα υπολογίζεται και θα αναγράφεται µε ακρίβεια 
εκατοστών του δευτερολέπτου (1/100). 
Ο κανονισµός της επικάλυψης στροφής (overlapping) γενικά θα εφαρµόζεται. Για τους 
αθλητές που χάνουν µια στροφή αναφέρονται στον κανονισµό 343.13.   
Τα τελικά αποτελέσµατα θα δηµοσιεύονται ως εξής: 
Οι οµάδες των τελικών θα τοποθετούνται µε βάση την κατάταξη τους στον τελικό. Οι 
οµάδες των ηµιτελικών που δεν προκρίθηκαν θα τοποθετούνται στην τελική κατάταξη έτσι 
ώστε κάθε οµάδα µε την ίδια κατάταξη στους ηµιτελικούς θα τους δίνεται κατάταξη για την 
την επόµενη διαθέσιµη θέση στην λίστα αποτελεσµάτων. Π.χ. Οι 6ες οµάδες των ηµιτελικών 
παίρνουν την 11η και 12 θέση ανάλογα από το χρόνο τους στη σειρά των ηµιτελικών κ.ο.κ.  
ΕΕ και Ένσταση 
Στους τελικούς του αγωνίσµατος του sprint οι ανώνυµες αποφάσεις των µελών της Ε.Ε. 
εξισώνονται µε αποφάσεις της Ε.Ε. ως συνόλου.  
Εξαιτίας της πίεσης χρόνου που υπάρχει στην εξέλιξη των τελικών του sprint δεν είναι 
δυνατό να επιτραπεί η οποιαδήποτε ένσταση. Ενστάσεις µπορούν να γίνουν δεκτές µόνο 
µετά τους τελικούς.  
Στη διάρκεια των προηµιτελικών και ηµιτελικών το άρθρο 224.7 δεν εφαρµόζεται.

327 
327.1 
327.1.1 

327.1.2 

327.2 
327.2.1

Σκυταλοδροµίες 
Ορισµός 
Οι οµάδες σκυταλοδροµίας αποτελούνται από 3 ή 4 αθλητές ή κάθε µία ανάλογα µε την 
προκήρυξη. Στους ΠΑΧ αγωνίζονται τέσσερις αθλητές. Κάθε αθλητής αγωνίζεται µόνο σε 
ένα σκέλος της σκυταλοδροµίας. 
Στους ΠΑΧ τα δύο πρώτα τµήµατα της σκυταλοδροµίας γίνονται µε κλασσική τεχνική στην 
διαδροµή της κλασσικής ενώ τα δύο υπόλοιπα µε ελεύθερη τεχνική στην διαδροµή της 
ελεύθερης. 
Πίστες και Στάδιο  
Προτεινόµενα πρότυπα
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327.2.2 

327.3 
327.3.1 

327.3.2 
327.3.3 

327.3.4 

327.3.5 
327.4 
327.4.1 
327.4.2 
327.4.3 

327.4.4 

Στοιχεία                                    Προετοιµασία για                                                         
                               Κλασσική τεχνική                          Ελεύθερη τεχνική 
ΠΙΣΤΕΣ 
Κατηγορία                           B                                                    C 
Ίχνη κλασσικής                           2 ίχνη  
Απόσταση µεταξύ ιχνών            Ελάχιστο 1-2 µ.  

ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
Προετοιµασία                            Σχήµα βέλος                          Σχήµα βέλος 
Ίχνη κλασσικής                            Περιττό αριθµό 5 ή 7             Περιττό αριθµό 5 ή 7 
Μήκος ιχνών (από γραµµή εκκίνησης)Τέλος της ζώνης τερµατισµού 15 µ. 
Απόσταση µεταξύ ιχνών              1,2 µ.                                         1,2 µ. 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Πλάτος                                            6 µ.                                         12 µ. 
Αριθµός διαδρόµων               Το ελάχιστο 4 ίχνη             4 διαδρόµους (3 µ. ) 
Απόσταση µεταξύ ιχνών               1,2 µ.  

ΖΩΝΗ ΑΛΛΑΓΗΣ 
                                                             Μήκος 30 µ. 30 µ. 
                                                             Πλάτος 9 µ. 9 µ. 

Το µήκος της πρώτης διαδροµής (τµήµα) της σκυτάλης µπορεί να αποκλίνει από τις 
υπόλοιπες κτά +/- 5% σύµφωνα µε το σχέδιο του σταδίου. 
Δηλώσεις συµµετοχής- αναπληρωµατικοί 
Τα ονόµατα των αθλητών της κάθε οµάδας καθώς και σειρά τους θα πρέπει να κοινοποιηθεί 
στην ΟΕ το αργότερο 2 ώρες πριν την έναρξη πριν την σύσκεψη αρχηγών.  
Σύµφωνα µε το άρθρο 313.4 η αναπλήρωση είναι εφικτή. 
Ο αναπληρωµατικός αθλητής παίρνει τη θέση του αθλητή που αντικαθιστά. Η διάταξη της 
οµάδας δεν µπορεί να αλλάξει. 
Αν ο αναπληρωµατικός αθλητής µπει σε άλλη οµάδα, η συγκεκριµένη οµάδα δεν µπορεί να 
αγωνιστεί. 
Η αρχική θέση της οµάδας µένει κενή.  
Σειρά εκκίνησης και διαδικασία εκκίνησης  
Η διαδικασία της οµαδικής εκκίνησης θα χρησιµοποιηθεί (άρθρο 315.3) 
Τα νούµερα εκκίνησης των οµάδων καθορίζονται ύστερα από κλήρωση. 
Κάθε σωµατείο µπορεί να εκπροσωπηθεί µε περισσότερες από µια οµάδες. Η πρώτη οµάδα 
τοποθετείται στην αρχική γραµµή εκκίνησης ενώ η δεύτερη ακολουθεί στον ίδιο διάδροµο 
στην πίσω γραµµή εκκίνησης, οµοίως και οι υπόλοιπες οµάδες. Ανεπίσηµες οµάδες θα 
πρέπει να έχουν τουλάχιστον ευνοϊκή θέση εκκίνησης. 
Χρησιµοποιούνται διαφορετικά χρώµατα των αριθµών εκκίνησης για κάθε τµήµα της 
σκυταλοδροµίας. Τα χρώµατα αυτά είναι: 1ο τµήµα Κόκκινο, 2ο τµήµα Πράσινο, 3ο τµήµα 
Κίτρινο, 4ο τµήµα Μπλε.

327.5 Χρονοµέτρηση και αποτελέσµατα

327.5.1 Οι ενδιάµεσοι χρόνοι για τα ατοµικά τµήµατα της διαδροµής καταγράφονται όταν οι 
αθλητές διασχίζουν τη γραµµή ενδιάµεσων χρόνων. Οι χρόνοι αυτοί αποτελούν τους 
χρόνους εκκίνησης για τους επόµενους αθλητές.

327.5.2 

327.5.3 

327.6

Το σύνολο του χρόνου µιας οµάδας σκυταλοδροµίας είναι ο χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ 
της εκκίνησης και του χρόνου όπου ο τελευταίος αθλητής περνά την γραµµή τερµατισµού. Η 
σειρά µε την οποία οι τελευταίοι αθλητές των οµάδων περνάνε την γραµµή τερµατισµού, 
είναι η σειρά των οµάδων (κατάταξη).  
Ο κανονισµός της επικάλυψης στροφής (overlapping) γενικά θα εφαρµόζεται. Για τους 
αθλητές που χάνουν µια στροφή αναφέρονται στον κανονισµό 343.13.   
Ε.Ε. και ενστάσεις 
Όχι ειδική κανονισµοί.
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Δ. Ο Αγώνας και οι Αθλητές

341 Οι αξιώσεις των αθλητών

341.1 Οι κατηγορίες

341.1.1 Η αγωνιστική χρονιά ή χιονοδροµική περίοδος είναι από 1η Ιουλίου ως 30η  Ιουνίου του 
επόµενου έτους.

341.1.2 Οι άνδρες και οι γυναίκες, στη διάρκεια της χιονοδροµικής περιόδου, θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 21 ετών.

341.1.3 Οι νέοι άντρες και νέες γυναίκες, στη διάρκεια της χιονοδροµικής περιόδου θα πρέπει να 
είναι ως 23 ετών την αγωνιστική χρονιά (1.1 – 31.12.2019), έτσι θεωρούνται νέοι και νέες:  
— Το 2019 οι αθλητές – τριες που γεννήθηκαν 1996 ως 1998 
— Το 2020 οι αθλητές – τριες που γεννήθηκαν 1997 ως 1999 
— Το 2021 οι αθλητές – τριες που γεννήθηκαν 1998 ως 2000 
— Το 2022 οι αθλητές – τριες που γεννήθηκαν 1999 ως 2001

Οι έφηβοι και οι νεανίδες, στη διάρκεια της χιονοδροµικής περιόδου θα πρέπει να είναι ως 
20 ετών την αγωνιστική χρονιά (1.1 – 31.12.2019), έτσι θεωρούνται έφηβοι και νεανίδες:  
— Το 2019 οι αθλητές – τριες που γεννήθηκαν 2003 ως 1999  
— Το 2020 οι αθλητές – τριες που γεννήθηκαν 2004 ως 2000 
— Το 2021 οι αθλητές – τριες που γεννήθηκαν 2005 ως 2001 
— Το 2022 οι αθλητές – τριες που γεννήθηκαν 2006 ως 2002  

Οι παίδες (Π) και οι κορασίδες (Κ), στη διάρκεια της χιονοδροµικής περιόδου θα πρέπει να 
είναι ως 15 ετών την αγωνιστική χρονιά (1.1 – 31.12.2019), έτσι θεωρούνται παίδες και 
κορασίδες:  
— Το 2019 οι αθλητές – τριες που γεννήθηκαν 2004 ως 2006  
— Το 2020 οι αθλητές – τριες που γεννήθηκαν 2005 ως 2007 
— Το 2021 οι αθλητές – τριες που γεννήθηκαν 2006 ως 2008 
— Το 2022 οι αθλητές – τριες που γεννήθηκαν 2007 ως 2009 

Οι παµπαίδες και οι παγκορασίδες, στη διάρκεια της χιονοδροµικής περιόδου θα πρέπει να 
είναι ως 12 ετών την αγωνιστική χρονιά (1.1 – 31.12.2019), έτσι θεωρούνται παµπαίδες και 
παγκορασίδες:  
— Το 2019 οι αθλητές – τριες που γεννήθηκαν 2008 και 2007 
— Το 2020 οι αθλητές – τριες που γεννήθηκαν 2009 ως 2008 
— Το 2021 οι αθλητές – τριες που γεννήθηκαν 2010 ως 2009 
— Το 2022 οι αθλητές – τριες που γεννήθηκαν 2011 ως 2010 

341.1.4 Κατά γενική αρχή οι παίδες-παµπαίδες & κορασίδες-παγκορασίδες, έφηβοι & νεανίδες και οι 
νέοι & νέες πρέπει να τρέχουν στην κατηγορία που ανήκουν. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, 
µπορούν να τρέξουν σε µεγαλύτερες κατηγορίες. 

341.1.5 Σε αγωνίσµατα κατηγοριών αντρών και γυναικών δεν υπάρχουν ηλικιακοί περιορισµοί. 

342 
342.1

Ιατρικές εξετάσεις 
Κατάσταση υγείας

342.1.1 Οι σύλλογοι είναι υπεύθυνοι για την υγεία των αθλητών µε τους οποίους συµµετέχουν. Ο 
γιατρός των αγώνων µπορεί να εξετάσει αθλητή µόνο αν το ζητήσει ο ίδιος ή ο αρχηγός της 
οµάδας του.
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343 
343.1 

343.2 

343.3 

343.4 

343.5 

343.6 

343.6.1 

343.7 

343.8

Οι αθλητές στη διάρκεια του αγώνα 
Σε όλες τις προπονητικές και αγωνιστικές καταστάσεις ο αθλητής πρέπει να λειτουργεί µε 
δέουσα προσοχή λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της πίστας, την ορατότητα και τη 
συµφόρηση. 
Σε όλες τις προπονητικές και αγωνιστικές καταστάσεις πρέπει πάντα να κάνει σκι στην 
ορισµένη κατεύθυνση της διαδροµής. 
Οι αθλητές θα πρέπει να ακολουθούν τις ειδικές οδηγίες που εκδίδονται  από την ΟΕ και ΕΕ 
µε σκοπό την εξασφάλιση της τάξης στην πίστα, στο στάδιο και στην περιοχή προετοιµασίας 
πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τους αγώνες. 
Ο αθλητής είναι υπεύθυνος για την άφιξη στα εκκίνηση και την έναρξη του αγώνα του στον 
σωστό χρόνο. 
Ο αθλητής πρέπει να φορά/χρησιµοποιεί κάθε είδος ταυτοποίησης που παρέχεται από τον 
οργανωτή.   
Οι αθλητές πρέπει να ξεκινήσουν από την αφετηρία και να ακολουθήσουν τα σηµαδεµένα 
ίχνη, περνώντας από όλους τους ελέγχους. 
Αν ένας αθλητής κάνει σκι σε λάθος τµήµα ή αφήνει οριοθετηµένη διαδροµή, πρέπει να 
επιστρέψει στο σηµείο που έκανε το λάθος. Προκειµένου να το πράξει, ίσως να πρέπει να 
κάνει σκι σε αντίθετη κατεύθυνση και θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την διασφάλιση ότι 
δεν θα παρεµποδίσει ή θα θέσει σε κίνδυνο άλλους αθλητές. Δεν υπάρχει παράβαση σε αυτή 
την ενέργεια όσο δεν αποκτά πλεονέκτηµα και δεν υπάρχει παρεµβολή σε άλλους αθλητές.   
Πρέπει να ολοκληρώσουν την διαδροµή µε τις δικές τους δυνάµεις χωρίς βοήθεια. Δεν 
επιτρέπεται βοήθεια από άλλα πρόσωπα που δίνουν ρυθµό (τρέχοντας πίσω ή δίπλα από 
τους αθλητές) ή τους σπρώχνουν. 
Σε αγωνίσµατα µε κλασσική τεχνική οι αθλητές πρέπει να χρησιµοποιούν µόνο τεχνική 
κλασσική. 

343.8.1 Στα αγωνίσµατα κλασικής τεχνικής, το µέγιστο µήκος των µπαστουνιών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 83% του ύψους σώµατος του αγωνιζόµενου. Σε αγώνες ελεύθερης τεχνικής, 
το µέγιστο µήκος πόλων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 100% του ύψους του αγωνιζόµενου. Το 
ύψος του σώµατος µετράται µε τον αθλητή να φορά τις µπότες του σκι από µια επίπεδη 
επιφάνεια µέχρι την κορυφή της ακάλυπτης κεφαλής. Το µήκος του µπαστουνιού µετράται 
από το κάτω µέρος (µύτη) του µπαστουνιού µέχρι το υψηλότερο προσάρτηµα του ιµάντα. 
Όλες οι µετρήσεις θα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο εκατοστό ως εξής: λιγότερο από 
0,5 cm θα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω και 0,5 cm και άνω θα στρογγυλοποιείται προς 
τα πάνω.

343.9 Σε όλα τα αγωνίσµατα η παρεµπόδιση δεν επιτρέπεται. Αυτή η συµπεριφορά ορίζεται  ως 
σκόπιµη παρεµποδίση, µπλοκάρισµα, φόρτισµα ή σπρώξιµο άλλου αθλητή µε οποιοδήποτε 
µέρος του σώµατος ή εξοπλισµό του σκι.

343.10 
343.10.1 

343.10.2 

343.11

Προσπέραση  
Στη διάρκεια ενός αγωνίσµατος µε διαλειµµατική εκκίνηση ένας αθλητής που προσπερνάτε 
από κάποιο άλλο, θα πρέπει να παραµερίζει στην πρώτη ζήτηση.  
Αυτό ισχύει ακόµη και σε αγωνίσµατα κλασσικής τεχνικής όπου υπάρχουν διπλά ίχνη και σε 
αγωνίσµατα ελεύθερης τεχνικής που η προσπέραση µπορεί να περιορίσει τη δραστηριότητα 
του αθλητή που προσπερνάτε.  
Για όλα τα άλλα αγωνίσµατα, όταν συµβαίνει η  προσπέραση, οι αθλητές δεν πρέπει να 
εµποδίζουν ο ένας τον άλλο.   
Την ευθύνη του σωστού προσπεράσµατος χωρίς παρεµπόδιση το έχει ο αθλητής που 
προσπερνάτε. Ο οποίος θα πρέπει να έχει τα πέδιλα του µπροστά από τα πέδιλα από τον 
αθλητή που τον προσπερνά πριν κάνει σκι στην ιδανική γραµµή.  
Σε τµήµατα µε σηµαδεµένους διαδρόµους, οι αθλητές θα πρέπει να διαλέξουν έναν 
διάδροµο. Ένας αθλητής επιτρέπεται να βγεί από τον επιλεγµένο διάδροµο όσο το άρθρο 
343.9 εφαρµόζεται. 
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343.12 
343.12.1 

343.12.2 

343.12.3 

343.12.4

Αλλαγή εξοπλισµού 
Στην διάρκεια του αγώνα τα µπαστούνια µπορούν να αλλαχθούν στην περίπτωση που 
σπάσουν ή καταστραφούν. Στην καλσική τεχνική εαν υπαρξουν αλλαγές στα µπαστούνια θα 
πρέπει να συµµορφόνονται µε το άρθρο 343.8.1. 
Επιτρέπεται η αλλαγή των µπαστουνιών στο αγώνισµα του Σκίαθλον στον χώρο αλλαγής 
εξοπλισµού.  
Πέδιλα µπορούν να αντικατασταθούν µόνο αν: 
▪ Τυχόν σπάσει ή χαλάσει η δέστρα του, πράγµα που θα επιβεβαιώνεται µε έλεγχο 

της Ε.Ε. µε τά τον αγώνα. 
▪ Υπάρχουν κουτιά αλλαγής εξοπλισµού (pit boxes) στον συγκεκριµένο αγώνα. 

Στην περίπτωση αλλαγής εξοπλισµού αυτό θα πρέπει να γίνεται από τον ίδιο - χωρίς βοήθεια 
από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο – και έξω από τα ίχνη. 
Όταν παρέχονται κουτιά αλλαγής υλικών για αγωνίσµατα µεγάλων αποστάσεων, ο αθλητής 
µπορεί να αλλάξει τον εξοπλισµό του µια ή περισσότερες φορές. Ο µέγιστος αριθµός 
περιορίζεται σε: 
- 1 φορά το µέγιστο σε αγωνίσµατα µέχρι 30 χλµ. 
- 2 φορές το µέγιστο σε αγωνίσµατα περισσότερο από 30 χλµ. 

343.12.5  
Όταν παρέχονται κουτιά αλλαγής εξοπλισµού η προσπέραση κατά µήκος τον διαδρόµων 
προσέγγισης των κουτιών επιτρέπεται µόνο στην πλευρά η οποία είναι φαρδύτερη από τα 
κουτιά. 

343.12.6 Κέρωµα, καθάρισµα ή ξύσιµο των πέδιλων στη διάρκεια των αγώνων δεν επιτρέπεται. ︎όνο 
σε αγώνισµα κλασσικής τεχνικής ο αθλητής έχει το δικαίωµα να αποµακρύνει από τα πέδιλα 
του χιόνι ή πάγο και να προσθέσει κερί αν το κρίνει αναγκαίο. ︎πορεί να χρησιµοποιήσει 
µόνο υλικά χεριού και η χρήση αυτών γίνεται από τον ίδιο - χωρίς βοήθεια από οποιοδήποτε 
άλλο πρόσωπο – και έξω από τα ίχνη. Δεν επιτρέπεται να τοποθετήσει κλαδιά ή εργαλεία 
στην προετοιµασµένη πίστα. 

343.13 Αλλαγή σκυταλοδρομίας  
Στα αγωνίσματα της σκυταλοδρομίας, η αλλαγή γίνεται από τον αθλητή που καταφθάνει 
µε χτύπηµα του χεριού του σε οποιοδήποτε σηµείο του σώµατος του επόµενου αθλητή και 
ενώ και οι δύο αθλητές βρίσκονται µέσα στην Ζώνη Αλλαγής. 0 αθλητής που συνεχίζει 
πρέπει να έρθει στην Ζώνη Αλλαγής, µόνο αφού κληθεί. Οποιαδήποτε µέθοδος σπρωξίµατος 
του αθλητή που ξεκινά απαγορεύεται. 

343.14 

343.14.1

Επικάλυψη στροφής (overlapping)  

Στα αγωνίσµατα ︎αταδίωξης, Σκίαθλον, Οµαδικές εκκινήσεις, Οµαδικά σπριντ και 
Σκυταλοδροµίες οι αθλητές ή οι οµάδες, οι οποίοι προσπερνιούνται µια στροφή ή 
υποδεικνύεται από ένα κριτή να σταµατήσει τον αγώνα θα πρέπει να εγκαταλείψει τον 
αγώνα. Σε όλους τους τύπους αγωνισµάτων οι αθλητές ή οµάδες κατατάσσονται στα τελικά 
αποτελέσµατα (χωρίς χρόνο) σύµφωνα µε τη θέση που κατείχαν στο συγκεκριµένο σηµείο. 

343.14.2 Η Ε.Ε. µπορεί να αποφασίσει αν εφαρµοστεί ο παραπάνω κανονισµός σε έναν αγώνα. 

343.15 Η ασύρµατη επικοινωνία – σύνδεση µεταξύ αθλητή και στελέχους ή αθλητή µε αθλητή στη 
διάρκεια του αγώνα δεν επιτρέπεται 

343.16 Οι αθλητές οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες των στελεχών των αγώνων και δεν 
επιτρέπεται να αναµιγνύονται στα οργανωτικά των αγώνων. 

343.17 Οι αθλητές οφείλουν να συµµορφώνονται στις υποδείξεις του ιατρικού προσωπικού και τον 
ιατρικό κώδικα. 
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344 
344.1

Οι ευθύνες των στελεχών  

Εάν απαιτείται, η Ε.Ε. θα εκδώσει ειδικούς κανονισµούς για όλα τα στελέχη και γενικότερα 
για κάθε µη αθλητή, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν την τάξη στην πίστα, στο στάδιο, στους 
χώρους δοκιµών και προετοιµασίας πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τους αγώνες. 

344.2 Για την τάξη και τον έλεγχο των αγώνων οι ακόλουθες βασικές αρχές ισχύουν:  
- από 5 min πριν την εκκίνηση µέχρι τη στιγµή που περάσουν τα «κλειστήρια» κανένας δεν 
έχει το δικαίωµα να κυκλοφορεί στην πίστα µε πέδιλα στα πόδια. Αυτό το χρονικό διάστηµα 
τα στελέχη θα πρέπει να στέκονται σε συγκεκριµένη θέση έξω από την πίστα χωρίς πέδιλα 
στα πόδια.  
- όταν τα στελέχη δίνουν πληροφορίες στους αθλητές τους δεν επιτρέπεται να τρέξουν δίπλα 
τους περισσότερο από 30 m.  
- όταν τα στελέχη προβαίνουν στην παραπάνω ενέργεια δεν πρέπει να εµποδίζουν άλλους 
αθλητές.  
- όταν παρέχουν ηδύποτα στους αθλητές, οι τεχνικοί πρέπει να διασφαλίσουν ότι δεν θα 
παρεµποδίσουν αθλητές και θα πρέπει να παραµένουν σε σταθερή θέση. 

344.3 Με σκοπό την εξασφάλιση καθαρής τηλεοπτικής κάλυψης και για λόγους ασφαλείας κάποια 
σηµεία της διαδροµής µπορεί να είναι κλειστά για όλα τα στελέχη. Επίσης η Ε.Ε. µπορεί να 
περιορίσει συγκεκριµένα σηµεία της διαδροµής για τη χρήση δοκιµής πέδιλων και 
προπόνησης για τους αθλητές πριν και κατά τη διάρκεια των αγώνων. ︎πορεί στα σηµεία αυτά 
να επιτρέψει τη διέλευση στελεχών µόνο µε διαπίστευση. 

344.4 Δοκιµές κεριών και προθέρµανση πριν των αγώνα πρέπει να γίνεται πάντα προς την 
αγωνιστική κατεύθυνση. Όποιος δοκιµάζει πέδιλα θα πρέπει να εξετάζει την ασφάλεια των 
άλλων τόσο στην πίστα των αγώνων όσο και στους χώρους προετοιµασίας. Ηλεκτρονικός 
εξοπλισµός για τη δοκιµή των πέδιλων απαγορεύεται να χρησιµοποιείται στη διάρκεια του 
αγώνα ή της επίσηµης προπόνησης. 

Ε. Περιορισμοί στη συμμετοχή, Ποινές  

351 Περιορισµοί στη συµµετοχή 
Σε έναν αθλητή δεν επιτρέπεται να συµµετάσχει σε αγώνα του εθνικού πρωταθλήµατος της 
ΕΟΧA για τους εξής λόγους:

351.1 Φοράει άσεµνα ονόµατα ή/και σύµβολα στα ρούχα του ή στον εξοπλισµό του (άρθρο 206.7) 
ή συµπεριφέρεται µε ανέντιµο τρόπο στην εκκίνηση (άρθρο 205.5).

351.2 Παραβιάζει τους κανονισµούς σχετικά µε τον εξοπλισµό και τα εµπορικά σύµβολα

351.3 Αρνείται να προβεί σε απαιτούµενες ιατρικές εξετάσεις (άρθρο 221.2).

351.4 Αν ο αθλητής έχει ξεκινήσει τον αγώνα και καθυστερηµένα γίνει αντιληπτό από την Ε.Ε. ότι 
έχει παραβιάσει έναν από τους παραπάνω κανονισµούς, η Ε. Ε. θα πρέπει τιµωρήσει τον 
αθλητή.  

352 Ποινές
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352.1 Διαδικασία 
Μια παραβίαση των ΚΑΧ συµβαίνει, όταν η Ε.Ε. πρέπει να συναντήσει και να αποφασίσει 
τις κατάλληλες ποινές λαµβάνοντας υπ’ όψη τα ακόλουθα:  

- Τις ειδικές συνθήκες 
- Το κέρδος ή το πλεονέκτηµα για τον παραβάτη 
- Την αρνητική επίδραση στους άλλους αθλητές 
- Την επίδραση στα τελικά αποτελέσµατα ή στα ενδιάµεσα αποτελέσµατα. 
- Το επίπεδο των αγώνων 
- Την ηλικία και εµπειρία των αθλητών 
- Τη δηµοσίευση στο διαδίχτυο των οδηγιών για το ρόλο της Ε.Ε.

352.1.2 Η ακρόαση του παραβάτη µπορεί να οργανωθεί: 
- Σε ζήτηση της Ε.Ε.εαν κρίνεται αναγκαίο 
- Σε ζήτηση του παραβάτη στην περιπτωση που υποβάλλει ένσταση

352.1.3 Κυρώσεις σε παραβάσεις των κανονισµών τεχνικής µπορούν να δοθούν µε την 
οµόφωνη απόφαση των δύο µελών της Ε.Ε. συµπεριλαµβανοµένου του Τ.Ε. και 
χωρίς αποδεικτικών στοιχείων από βίντεο.

352.2 Ακυρώσεις

352.2.1 

352.2.2

Ακύρωση του αθλητή θα πρέπει να γίνεται µόνο για παραβάσεις οι οποίες επηρεάζουν το 
τελικό αποτέλεσµα του αθλητή. 
Επιπρόσθετα, ο αθλητής θα πρέπει να αποβάλλεται αµέσως όταν: 

- Αγωνιστεί κάτω από ψευδείς παραστάσεις

- Βιαιοπραγήσει σε στέλεχος ή ιδιοκτησία ή προκαλεί τραυµατισµό ή 
καταστροφή   

- Αγωνιστεί σε περισσότερα από ένα τµήµα της σκυταλοδροµίας (άρθρο 327.1)

352.2.3 Αθλητής ο οποίος λάβει για δεύτερη φορά γραπτή επίπληξη στην ίδια περίοδο ακυρώνεται 
αυτοµάτως. 

352.2.4 Σε αγώνες µε στάδια (stage events), ένα αδίκηµα το οποίο κανονικά επιφέρει ακύρωση 
µπορεί να αντικατασταθεί µε ποινή χρόνου (άρθρο 353.4). Η απόφαση θα είναι της Ε.Ε. αν 
χρησιµοποιηθεί ακύρωση ή ποινή χρόνου.  

352.2.5 Μετά την ακύρωση, το όνοµα του αθλητή αναγράφεται στα επίσηµα αποτελέσµατα µε την 
ένδειξη ακύρωση (DSQ) χωρίς τον χρόνο του.  

352.2.6 

352.3 
352.3.1 

352.3.2 

352.3.3 
352.3.4 

352.3.5 
352.3.6 

Στα αγωνίσµατα σπριντ (ατοµικό και οµαδικό), αν µια παράβαση οδήγηση στην ακύρωση 
και η παράβαση έχει ως αποτέλεσµα να µην προκριθεί στην επόµενη φάση αθλητής ή 
οµάδα, η Ε.Ε. µπορεί να επιτρέψει στο αθλητή ή οµάδα να προκριθεί στην επόµενη φάση. Σε 
αυτή την περίπτωση ο αθλητής ή η οµάδα θα ξεκινήσουν στην λιγότερο πλεονεκτική θέση.  
Αγωνιστική αναστολή (αποβολή) 
Αγωνιστική αναστολή (αποβολή) µπορεί να συµβεί µόνο σε περιπτώσεις παράβασης, στη 
διάρκεια της τελικής φάσης του σπριντ ή σε σπριντ µε bonus και σε µαζικούς αγώνες 
ανοιχτών µαραθωνίων. 
Στους αγώνες σπριντ, η αποβολή από τον αγώνα σηµαίνει ότι ο αθλητής θα καταταγεί 
τελευταίος στην σειρά του και στον γύρο (6ος ή 4ος στον τελικό, 12ος ή 8ος στον ηµιτελικό και 
30ος ή 16ος στον προηµιτελικό.) 
Στα αγωνίσµατα µε οµαδικές εκκινήσεις και στο Σκίαθλον, η αγωνιστική αναβολή σηµαίνει 
ότι ο αθλητής θα υποβιβαστεί από τα αποτελέσµατα του σπριντ µε bonus.    
Σε ανοιχτούς µαραθωνίους η αποβολή σηµαίνει ότι ο αθλητής κατατσσεται τελευταίος και ο 
χρόνος του δεν δηµοσιεύεται. 
Η αποβολή θα πρέπει πάντα να συνοδεύεται µε γραπτή επίπλεξη 
Σε αγώνες οµαδικού σπριντ, η αποβολή σηµαίνει ότι η οµάδα κατατάσσεται τελευταία στη 
σειρά και στη φάση.
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352.4 
352.4.1 
352.4.1.1 

352.4.1.2 

352.4.2 

352.5 
352.5.1 

352.6 
352.6.1 

352.7 
352.7.1 
352.7.2 

352.7.3

Ποινή χρόνου 
Παραβάσεις στον χρόνο εκκίνησης θα πρέπει να τιµωρούνται µε χρόνο ποινής: 
Σε αγωνίσµατα µε διαλειµµατικές εκκινήσεις και προκριµατικούς σπριντ, παραβάσεις στον 
χρόνο εκκίνησης θα πρέπει να τιµωρούνται µε ελάχιστο χρόνο ποινής 15 δευτερόλεπτα (ο 
πραγµατικός χρόνος του αθλητή και 15 δευτερόλεπτα ελάχιστη ποινή). 
 Σε αγωνίσµατα µε µειονέκτηµα εκκίνησης, παραβάσεις στον χρόνο εκκίνησης θα πρέπει να 
τιµωρούνται µε ελάχιστο χρόνο ποινής, το χρόνο που κέρδισε ο παραβάτης (ο χρόνος που 
τερµάτισε µείον τον χρόνο που κέρδισε) συν 30 δευτερόλεπτα. 
Σε αγώνες µε στάδια (stage events), η  Ε.Ε. µπορεί να αποφασίσει να αντικαταστήσει την 
ακύρωση µε 3 λεπτά ποινή χρόνου (άρθρο 352.2.4). 
Γραπτή επίπληξη 
Γραπτές επιπλήξεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν για όλες τις παραβάσεις οι οποίες δεν 
οδηγούν σε ξεκάθαρο πλεονέκτηµα για τον παραβάτη. 
Προφορική επίπληξη 
Προφορικές επιπλήξεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για να πληροφορήσουν έναν 
αθλητή ότι η τεχνική ή η συµπεριφορά είναι πολύ κοντά να αποτελούν παράβαση των 
κανονισµών.  
Χρηµατικό πρόστιµο 
Χρηµατικό πρόστιµο µπορεί να δοθεί σε όλα τα διαπιστευµένα πρόσωπα. 
Χρηµατικά πρόστιµά θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν για παραβάσεις των διαφηµιστικών και 
εµπορικών κανονισµών, για µεγάλες πειθαρχικές παραβάσεις στην πίστα, και παράβαση των 
περιορισµών στην προετοιµασία και δοκιµασία των πέδιλων. 
Στους αθλητές, το χρηµατικό πρόστιµο µπορεί επίσης να συνοδεύεται από γραπτή επίπληξη.  

361

ΣΤ. Ενστάσεις και Εφέσεις 

Ενστάσεις

361.1 Τύποι ενστάσεων

361.1.1 Εναντίον συµµετοχής αθλητών ή του αγωνιστικού τους εξοπλισµού

361.1.2 Εναντίον της πίστας ή των συνθηκών

361.1.3 Εναντίον άλλου αθλητή στελέχους στη διάρκεια του αγώνα

361.1.4 Εναντίον στα αποτελέσµατα των αγώνων

361.1.5 Εναντίον των αποφάσεων της Ε. Ε., εξαιρούνται ακυρώσεις και περιπτώσεων άρθρων 
325.6.2 και 326.6.2

361.1.6 Εναντίον υπαλληλικών λαθών ή παραβάσεων των ΚΑΧ µετά τον αγώνα

361.2 Τόπος της υποβολής

Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται όπως παρακάτω:

361.2.1 Ενστάσεις σύµφωνα µε τα άρθρα 331.1-377.2.4 και 389.1.1.  τοποθετούνται στον επίσηµο 
πίνακα ανακοινώσεων ή ανακοινώνονται στην σύσκεψη αρχηγών.

361.2.2 Ενστάσεις εναντίον υπαλληλικών λαθών ή παραβάσεων των ΚΑΧ µετά τον αγώνα, πρέπει 
να στέλνονται ταχυδροµικός συστηµένα µέσω του σωµατείου στα γραφεία της  ΕΟΧΑ σε 
διάστηµα ενός µηνός µετά τον αγώνα.

361.3 Χρονική περιορισµοί στην υποβολή
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361.3.1 Εναντίον συµµετοχής του αθλητή 
- πριν την κλήρωση 

361.3.2 Εναντίον της πίστας ή των συνθηκών 
- όχι αργότερα από 15 min µε το πέρας της επίσηµης προπόνησης

361.3.3 Εναντίον άλλου αθλητή ή εξοπλισµού αθλητή ή στελέχους εξαιτίας ανάρµοστης 
συµπεριφοράς στη διάρκεια του αγώνα. 
- µέσα σε 15 min µετά τον τερµατισµό του τελευταίου αθλητή 

361.3.4 Εναντίον της χρονοµέτρησης 
- µέσα σε 15 min µετά την ανακοίνωση των ανεπίσηµων αποτελεσµάτων

361.3.5 Εναντίον των αποφάσεων της Ε.Ε. 
- µέσα σε 15 min µετά την ανακοίνωση των ανεπίσηµων αποτελεσµάτων

361.3.6 Εναντίον υπαλληλικών λαθών ή παραβάσεων των ΚΑΧ µετά τον αγώνα  
- µέσα σε ένα µήνα µετά τον αγώνα

361.4 Τρόπος ενστάσεων

361.4.1 Η ένσταση υποβάλλεται γραπτώς

361.4.2 Η ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται λεπτοµερώς. Αποδείξεις θα πρέπει να υποβάλλονται και 
µαρτυρίες θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται. 

361.4.3 75 € θα πρέπει να αποθέτονται  µαζί µε την υποβολή της ένστασης. Το ποσό αυτό θα 
επιστρέφεται εάν η ένσταση θα εγκρίνεται. Στην αντίθετη περίπτωση θα πηγαίνει στο ταµείο 
της ΕΟΧΑ.   

361.4.4 Αν η ένσταση αποσυρθεί πριν την ανακοίνωση της απόφασης από την Ε.Ε. τα χρηµατικό 
ποσό θα επιστρέφεται. Η απόσυρση της ένστασης δεν είναι δυνατή αν η Ε.Ε. πάρει 
προσωρινή απόφαση λόγω πίεσης χρόνου.

361.4.5 Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται στον σωστό χρόνο ή υποβάλλονται χωρίς το 
προβλεπόµενο χρηµατικό ποσό δεν λαµβάνονται υπόψη.

361.5 
361.5.1

Εξουσιοδότηση 
Μόνο εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, όπως  
- Εκπρόσωποι σωµατείων  
- Αρχηγοί οµάδων (σωµατείων)

361.6 Διευθέτηση ένστασης από την Ε.Ε.

361.6.1 Η Ε.Ε διευθετεί την ένσταση σε προκαθορισµένο τόπο και χρόνο τα οποία και τα 
ανακοινώνει.

361.6.2 Στην διαδικασία ψηφοφορίας της ένστασης, µόνο τα µέλη της Ε.Ε, πρέπει να είναι παρόντα. 
Προεδρεύει ο Τ.Ε. Θα πρέπει να διατηρούνται πρακτικά και να είναι υπογεγραµµένα από 
όλα τα µέλη. Η πλειοψηφία απαιτείται από όλα τα µέλη και όχι µόνο από τα παρόντα. Στην 
περίπτωση ισοβαθµίας υπερισχύει η ψήφος του Τ.Ε. 
Οι αρχές της ελεύθερης αποτίµησης των αποδεικτικών στοιχείων θα πρέπει να 
υποστηρίζεται. Οι κανονισµοί που θα στηρίζουν την απόφαση θα πρέπει να αναφέρονται και 
να ερµηνεύονται µε τέτοιο τρόπο που θα προάγουν τη δικαιοσύνη και θα εγγυώνται την 
υπεράσπιση του αθλήµατος. 

361.6.3 Η απόφαση θα πρέπει να δηµοσιεύεται αµέσως µετά στον πίνακα ανακοινώσεων µε την ώρα 
δηµοσίευσης εκτεθειµένη.   

362 Το Δικαίωµα της Έφεσης

362.1 Έφεση
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362.1.1 Μπορεί να γίνει  
- εναντίον των αποφάσεων της Ε.Ε. 
- εναντίον των επίσηµων αποτελεσµάτων. Η έφεση πρέπει να γίνει αποκλειστικά σε 
προφανή και πιστοποιηµένο υπολογιστικό λάθος.

362.1.2 Η έφεση υποβάλλεται από το σωµατείο στην ΕΟΧΑ

362.1.3 Χρονική περιορισµοί

362.1.3.1 Έφεση στην απόφαση της Ε.Ε πρέπει να υποβάλλεται µέσα σε 48 ώρες από τη δηµοσίευση 
των επίσηµων αποτελεσµάτων

362.1.3.2 Έφεση στα επίσηµα αποτελέσµατα πρέπει να υποβάλλεται µέσα σε 30 ηµέρες, 
συµπεριλαµβανοµένου και την ηµέρα αγώνα.

362.1.4 Η εκδίκαση της έφεσης γίνεται από τη Δικαστική Επιτροπή της ΕΟΧΑ. 

362.2 Αναβολή απόφασης

Τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλονται δεν µπορούν να προκαλέσουν την αναβολή της 
έφεσης.

362.3 Υποβολή

Όλες οι καταθέσεις πρέπει να είναι επαληθεύονται γραπτώς. Αποδείξεις και µαρτυρίες 
πρέπει να συµπεριλαµβάνονται. Αργοπορηµένες µαρτυρίες δεν πρέπει να γίνονται δεχτές 
από την ΕΟΧΑ. 
    

Ζ. Οδηγίες για τη διοργάνωση µαζικών - λαϊκών αγώνων

380 Ορισµός

380.1 Αγώνες

380.1.1 

380.1.2

Οι µαζικοί – λαϊκοί αγώνες είναι αγώνες ανοιχτοί για όλους τους αθλητές µε ή χωρίς δελτίο, 
χωρίς περιορισµούς στην απόσταση και στον τύπο αγωνίσµατος. 
 Οι µαζικοί – λαϊκοί αγώνες αναφέρονται σε έναν τύπο αγωνίσµατος, µε οµαδική εκκίνηση 
και αποστάσεις τουλάχιστον 30 χλµ για τις γυναίκες και 50 χλµ για τους άντρες, µε πίστες 
συνολικής απόστασης, και έδαφος που υπαγορεύεται από φυσικό τοπίο.   

381 Δηλώσεις συµµετοχής και αθλητές

381.1 Δηλώσεις

381.1.1 Οι δηλώσεις συµµετοχής θα πρέπει προωθούνται σύµφωνα µε τον τρόπο που ορίζει ή 
επίσηµη πρόσκληση. Οι δηλώσεις που γίνονται νωρίς θα πρέπει να έχουν µικρότερο 
αντίτιµο. Πρόσθετο αντίτιµο µπορεί να χρεωθεί σε περίπτωση αργοπορηµένης δήλωσης.

381.2 Άδειες

381.2.1 Οι αθλητές µε δελτίο είναι υπεύθυνοι να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των σωµατείων 
τους 

381.3 Ειδικές οµάδες

381.3.1 Οι αθλητές θα πρέπει να τοποθετούνται µε διαφορετικές θέσεις εκκίνησης σύµφωνα µε το 
αγωνιστικό τους επίπεδο. Η αθλητική οµάδα µπορεί να περιλαµβάνει ένα εκλεκτό τµήµα 
αθλητών, των οποίων η θέση τους βασίζεται σε προηγούµενες γνωστές επιδόσεις, βαθµούς 
ΕΟΧΑ ή FIS
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381.4 Οµαδοποίηση

381.4.1 Η οµαδοποίηση των µπορεί να γίνει σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των προηγούµενων ετών 
στον ίδιο η διαφορετικούς αγώνες. Μπορεί επίσης να γίνει η οµαδοποίηση σύµφωνα µε το 
φύλο την ηλικία ή την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης συµµετοχής.   

381.5 Αποτελέσµατα

Διαφορετικά αποτελέσµατα θα πρέπει να δηµοσιεύονται τόσο για τους άντρες όσο και για 
τις γυναίκες.

381.6 Αθλητές

381.6.1 Οι αθλητές που επιδεικνύουν ανέντιµη συµπεριφορά ή δεν ακολουθούν αυτούς τους 
κανονισµούς ή τους κανονισµούς της οργανωτικής επιτροπής θα πρέπει να αποβάλλονται 
από την Ε.Ε. Στη διάρκεια ενός αγώνα οι αθλητές θα πρέπει να: 
- Να ακολουθούν την οροθετηµένη διαδροµή από την αρχή ως το τέλος περνώντας όλους 
τους σταθµούς ελέγχου. 
- Ολοκληρώσει τη διαδροµή φορώντας τα πέδιλα του χρησιµοποιώντας τα προσωπικά του 
µέσα προώθησης χωρίς εξωτερική βοήθεια    
- Δεν εµποδίζει ούτε συγκρούεται µε άλλους αθλητές 
- Επιτρέπει σε γρηγορότερους αθλητές να προσπεράσουν. Κανονικά αργοί αθλητές  
   χρησιµοποιούν τη δεξιά πλευρά ή ίχνη της διαδροµής και οι γρήγοροι την αριστερή.   

381.7 Οι αθλητές που ανήκουν στο εκλεκτό τµήµα (ειδικές οµάδες) οφείλουν να συµµορφώνονται 
µε τους κανονισµούς περί Αγωνιστικού εξοπλισµό και Εµπορικών σηµάτων. 

382 Πληροφορίες

382.1 Ανακοινώσεις

382.1.1 Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να περιλαµβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες 
• Όνοµα αγώνων 
• Τόπος αγώνων και εναλλακτικός αν υπάρχει 
• Απόσταση διαδροµής και τεχνική 
• Ηµεροµηνία και ώρα εκκίνησης 
• Διαδικασία δηλώσεων 
• Τελευταία προθεσµία δήλωσης συµµετοχής 
• Αµοιβή εγγραφής 
• Πληροφορίες διαµονής και µεταφοράς 
• Έπαθλα και βραβεία 
• Επιστροφή χρηµάτων σε περίπτωση αναβολής 
• Κανόνες ασφάλισης 
• Άλλες αναγκαίες πληροφορίες 

382.2 Πληροφορίες για αθλητές
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382.2.1 Πριν την έναρξη του αγώνα, οι αθλητές θα πρέπει να λαµβάνουν τις παρακάτω πληροφορίες: 
• Ώρα εκκίνησης 
• Περιγραφή του στίβου και κατατοµή 
• Τεχνική (ές) 
• Πληροφορίες µετακίνησης 
• Κάρτα ελέγχου ή διαπίστευσης 
• Μαρκάρισµα πέδιλων 
• Διαδικασία εκκίνησης 
• Περιοχή προθέρµανσης 
• Σταθµοί ανεφοδιασµού  
• Διαδικασία περισυλλογής αθλητών που δεν ολοκληρώνουν τον αγώνα 
• Τερµατισµός 
• Πρώτες βοήθειες – ιατρικές υπηρεσίες 
• Χρονοµέτρηση 
• Διαδικασία ιµατισµού 
• Αποδυτήρια αθλητών  
• Ανακοίνωση αποτελεσµάτων 
• Ενστάσεις 
• Βραβεία και έπαθλα 
• Χρόνος και τόπος συσκέψεων 
• Υπηρεσίες επικοινωνίας 
• Άλλες πληροφορίες

383 Ελλανόδικος Επιτροπή (Ε.Ε)

383.1 Η Ε.Ε.

383.1.1 Η Ε.Ε. δρα σαν συµβουλευτικό όργανο στην Ο.Ε. σε σχέση µε διάφορες όψεις του αγώνα. Η 
ασφάλεια των αθλητών αποτελεί προτεραιότητα. Η Ε.Ε αποτελείται από  

• Τον Τ.Ε. που είναι πρόεδρος της επιτροπής 
• Το βοηθό Τ.Ε. ή ένα µέλος της ΤΕΒΑ 
• Το έφορο αγώνων  

Στη συσκέψεις της επιτροπής µπορούν να προσκληθούν και να παραστούν και άλλα 
πρόσωπα. Αυτά τα πρόσωπα έχουν καθαρά συµβουλευτικό ρόλο και δεν έχουν δικαίωµα 
ψήφου.

384 Η διαδροµή

384.1 Πλάτος

384.1.1 Το πλάτος της διαδροµής θα πρέπει να είναι τόσο ώστε να γίνεται ανεµπόδιστα η 
προσπέραση. Τα ίχνη πρέπει να διπλά.

384.2 Χώρος εκκίνησης

384.2.1 Ο χώρος εκκίνησης πρέπει να είναι επίπεδος ή σχεδόν επίπεδος. Θα πρέπει να οδηγεί 
κατευθείαν στη διαδροµή και να έχει τόσο πλάτος ώστε να µην δηµιουργείτε συνωστισµός 
πριν εισέλθουν οι αθλητές στην διαδροµή. 
Ο χώρος εκκίνησης θα πρέπει να οργανώνετε ώστε να παρέχει τα ακόλουθα: 

• Μαρκάρισµα πέδιλων 
• Έλεγχος αθλητών 
• Έλεγχος εµπορικών σηµάτων 
• Θέσεις εκκίνησης αθλητών 
• Έλεγχος θεατών   

384.3 Χώρος τερµατισµού
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384.3.1 Ο χώρος τερµατισµού προσεγγίζεται από τη διαδροµή µε ευθεία και επίπεδη κλίση. Ο χώρος 
τερµατισµού θα πρέπει να είναι επίπεδος και να έχει αρκετό πλάτος ώστε να επιτρέπει τον 
ταυτόχρονο τερµατισµό πολλών αθλητών ανεµπόδιστα. Τα τελευταία 200 m θα πρέπει να 
έχουν πλάτος 10 m και να χωρίζονται σε τρεις σηµαδεµένες γραµµές. Όταν περισσότεροι 
από ένας αγώνας (δύο αγώνες µε διαφορετική απόσταση) διεξάγονται στην ίδια διαδροµή  
την ίδια ώρα, διαφορετικές γραµµές θα πρέπει να παρέχονται ώστε οι αθλητές των µεγάλων 
αποστάσεων να µην παρεµποδίζονται από αθλητές των µικρότερων αποστάσεων. Ο χώρος 
τερµατισµού θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασµένος ώστε να γίνεται ο αναγκαίος έλεγχος 
χωρίς συνωστισµό. Οι χώροι διατροφής, η πρόσβαση στα ρούχα, τα αποδυτήρια ή στα 
µεταφορικά µέσα θα πρέπει να εµφανώς σηµειωµένοι και κοντά στον τερµατισµό.  

384.4 Προετοιµασία πίστας

384.4.1 Προ-αγωνιστική περίοδος 
Η διαδροµή θα πρέπει να προετοιµάζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διοργάνωση του 
αγώνα µε την ελάχιστη δυνατή χιονόπτωση.

384.4.2 Χειµερινή προετοιµασία 
Η διαδροµή θα πρέπει να προετοιµάζεται να διασφαλίζεται µια συµπαγή βάση πριν την 
τελική προετοιµασία.

384.4.3 Ελεύθερη τεχνική 
Η διαδροµή θα πρέπει καλά πεπιεσµένη και να έχει τόσο πλάτος ώστε να επιτρέπει να δύο 
αθλητές να κάνουν σκι δίπλα – δίπλα. Όπου είναι εφικτό µπορεί να τοποθετηθεί ένα ίχνος 
κατά µήκος της µιας πλευράς της διαδροµής. Τα τελευταία 200 m πρέπει να έχουν πλάτος 
τουλάχιστον 10 m. Αυτό το τµήµα θα πρέπει χωριστεί τουλάχιστον σε τρεις σηµαδεµένες 
γραµµές.   

384.4.4 Κλασσική Τεχνική 
Κανονικά η διαδροµή θα πρέπει να έχει δύο ίχνη, Όπου η διαδροµή το επιτρέπει τα ίχνη 
µπορεί να είναι και περισσότερα. Σε στροφές ή απότοµες κατηφόρες τα ίχνη θα πρέπει να 
αφαιρούνται. Τα τελευταία 200 m, στο χώρο τερµατισµού, θα πρέπει να τοποθετούνται τα 
περισσότερα δυνατό ίχνη. Με την έγκριση του Τ.Ε. και του εφόρου αγώνα, σε ιδιαίτερες 
περιπτώσεις, µπορούν τα ίχνη να προετοιµαστούν και στην διάρκεια του αγώνα. 

384.4.5 Δύο τεχνικές 
Σε περίπτωση που οργανώνονται αγώνες µε δύο τεχνικές την ίδια ώρα και στην ίδια 
διαδροµή, η πίστα της ελεύθερης θα πρέπει διαχωρίζεται από αυτή της κλασσικής µε 
διαχωριστικά σηµάδια ώστε οι αθλητές της κλασσικής τεχνικής να µην µπορούν να 
χρησιµοποιούν την πίστα της ελεύθερης. Οι πίστες θα πρέπει να προετοιµάζονται σύµφωνα 
µε τα άρθρα 384.4.3 και 384.4.

384.5 Μέτρηση και σήµανση

384.5.1 Το µήκος της αγωνιστικής διαδροµής πρέπει να µετριέται από την εκκίνηση ως το 
τερµατισµό µε συσκευή GPS, µετροταινία ή τροχό. Κάθε χιλιόµετρο θα πρέπει να 
σηµαδεύεται. Τα τελευταία 500 και 200 m θα πρέπει επίσης να σηµαδεύονται. Απότοµες 
ανηφόρες, στροφές και διασταυρώσεις θα πρέπει να σηµαδεύονται έντονα.          

384.6 Εφοδιασµός

Οι σταθµοί εφοδιασµού θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση περίπου κάθε 10 km. Αν η 
διαδροµή έχει ιδιαίτερο βαθµό δυσκολίας, η απόσταση των σταθµών µπορεί να µικρότερη, 
αντίθετα σε εύκολη διαδροµή η απόσταση µπορεί να αυξηθεί. Σε αγώνες µεγαλύτερων των 
50 m  διαφορετικοί τύποι ηδύποτων και κατάλληλων τροφών θα πρέπει να παρέχονται.

384.7 Διαµόρφωση διαδροµής
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384.7.1 

384.7.2

Η αγωνιστική θα πρέπει να διευκολύνει όλους τους τύπους αθλητών, από αθλητές αναψυχής 
ως διεθνείς. Η σχεδίαση της διαδροµής θα πρέπει να προσαρµόζεται στο αγωνιστικό επίπεδο 
των αθλητών.       
Όταν υπάρχουν σπριντ κατά µήκος της διαδροµής, η τελική προσέγγιση στο σπριντ θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 75 µ. ευθεία η οποία θα είναι αρκετά πλατιά ώστε να χωρούν 
δύο αθλητές µαζί.

385 Έλεγχος

385.1 Διαδικασία ελέγχου

385.1.1 Όλες οι όψεις του αγώνα θα πρέπει ελέγχονται ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλή και δίκαια 
αντιµετώπιση των αθλητών. Η θέση των σηµείων ελέγχων και η χρησιµοποίηση των κριτών 
ελέγχων θα πρέπει να καθορίζεται από τον έφορο αγώνα σε συνεργασία µε τον Τ.Ε., οι 
οποίοι δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω: 
 - έλεγχος τεχνικής 
 - ολοκλήρωση της διαδροµής χωρίς πιθανότητα κοψίµατος δρόµου 
 - ολοκλήρωση της διαδροµής µε µαρκαρισµένα πέδιλα όπως προβλέπεται από τους 
οργανωτές 
 - διασφάλιση αποφυγής οποιαδήποτε εξωτερικής υποστήριξης ή βοήθειας προς τους 
αθλητές  
 - συµµόρφωση µε τους κανονισµούς περί εµπορικών σηµάτων 
 - παροχή ελεύθερης διέλευσης της διαδροµής από εµπόδια 
 - διασφάλιση της µη παρεµπόδισης αθλητή από άλλον αθλητή 
 - κάθε άποψη ελέγχου όταν απαιτείται   

385.1.2 Οι κριτές ελέγχου θα πρέπει να έχουν τα ανάλογα προσόντα ώστε να ασκήσουν αποδοτικά 
τα καθήκοντα τους.

386 Ιατρική περίθαλψη και ασφάλεια

386.1 Ιατρός

386.1.1 Ο έφορος ιατρικών υπηρεσιών ορίζεται σε κάθε αγώνα. Αποτελεί µέλος της Οργανωτικής 
Επιτροπής και µπορεί να παρίσταται στις συναντήσεις της Ε.Ε. Ο έφορος ιατρικών 
υπηρεσιών θα πρέπει να είναι πτυχιούχος ιατρός.

386.1.2 

386.2

Πρώτες βοήθειες 
Οι πρώτες βοήθειες θα πρέπει να είναι διαθέσιµες στη διάρκεια των προπονήσεων. 
Σχεδιασµός

Ο έφορος ιατρικών υπηρεσιών θα πρέπει να ετοιµάσει ένα πλάνο παροχής πρώτων 
βοηθειών, εκκένωσης ή ειδοποίησης τραυµατισµών, ατυχηµάτων ή αποθαµών. 
Πληροφορίες, αναφορικά µε τη διαδικασία και το σχέδιο που θα ακολουθηθεί σε περίπτωση 
κάποιου συµβάντος, θα πρέπει να παρέχονται στους αθλητές και τους υπεύθυνους των 
αγώνων.

386.3 Εξάσκηση

386.3.1 Ο έφορος ιατρικών υπηρεσιών θα πρέπει να σχεδιάζει, να πληροφορεί και να επιµορφώνει 
ένα ικανοποιητικό αριθµό προσωπικού το οποίο θα παρέχει ιατρικές υπηρεσίες στους 
αθλητές.

386.4 Σταθµός πρώτων βοηθειών

386.4.1 Οι σταθµοί πρώτων βοηθειών θα πρέπει να σηµατοδοτούνται κατά µήκος της διαδροµής. 
Στην αφετηρία και στον τερµατισµό θα πρέπει να υπάρχουν σταθµοί µε θέρµανση
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387 
387.1 

387.2 

387.3 

387.4

Κυρώσεις, Ενστάσεις και Eφέσεις. 
Γενικά εφαρµόζεται το άρθρο 352. Κάθε αποδεικτικό στοιχείο το οποίο υποβάλλεται µέσα 
σε 48 ώρες µετά τον τερµατισµό του τελευταίου αθλητή του αγώνα, θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη και αποφασιστεί από την Ε.Ε. µέσα σε 72 ώρες µετά το τέλος του αγώνα. 

Οι ενστάσεις που αφορούν αθλητές µε κωδικό ΕΟΧΑ µπορούν να συµπληρωθεί µέσα σε 1 
ὠρα µετά τον τερµατισµό του πρώτου αθλητή. Οι ενστάσεις θα πρέπει να συµπληρωθούν 
σύµφωνα µε τα άρθρα 361.4 και 361.5 του κανονισµού. 

Οι ενστάσεις που αφορούν µη αθλητές µπορούν να συµπληρωθεί µέσα σε 48 ὠρες µετά τον 
τερµατισµό του πρώτου αθλητή. Οι ενστάσεις θα πρέπει να συµπληρωθούν σύµφωνα µε 
τους άρθρο 361.4 του κανονισµού. 

Η τελική ηµεροµηνία υποβολής της έφεσης εναντίον των αποφάσεων της Ε.Ε.  που αφορούν 
αθλητές µε κωδικό ΕΟΧΑ λήγει τα µεσάνυχτα 2 ηµέρες µετά τον αγώνα.  Αθλητές χωρίς 
κωδικό ΕΟΧΑ δεν έχουν δικαίωµα έφεσης.

388 Προφυλάξεις από τον κρύο καιρό 

388.1 Υπόβαθρο

388.1.1 Υπάρχουν τρεις κύριοι παράγοντες τους οποίους η Ε.Ε. θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη, 
αναφορικά µε την ασφάλεια στον κρύο καιρό: η θερµοκρασία, η διάρκεια έκθεσης, και η 
ένδυση. Αυτή οι παράγοντες µαζί µε µια άλλη πληροφορία όπως ο άνεµος θα πρέπει να 
υπολογίζονται πριν παρθεί κάποια απόφαση για τον κρύο καιρό.  

388.2 Μεταξύ -15ο  και -25ο  C

388.2.1 Αν η θερµοκρασία προβλέπετε να είναι µεταξύ -15ο ως -25ο C σε οποιοδήποτε σηµείο της 
πίστας, συστάσεις θα πρέπει να γίνονται στους συµµετέχοντες αναφορικά µε την προστασία 
από το κρύο. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι υποχρέωση του συµµετέχοντα να ζητήσει 
πληροφορίες και να ακολουθήσει τις συστάσεις του οργανωτή. 

388.3 Χαµηλότερα των -25o C

387.3.1 Αν η θερµοκρασία στο µεγαλύτερο µέρος της διαδροµής  είναι -25ο  C ή χαµηλότερη ο 
αγώνας θα πρέπει να αναβάλλεται ή να µαταιώνεται.

388.4 Προφυλάξεις από ζεστό καιρό

388.4.1 Αν η θερµοκρασία προβλέπεται να είναι µεγαλύτερη από 5ο  C στην αγωνιστική διαδροµή, 
και η έκθεση στον ήλιο είναι επίσης αναµενόµενη, συστάσεις θα πρέπει να γίνονται στους 
συµµετέχοντες αναφορικά µε την ένδυση, την προστασία του δέρµατος και την 
αναγκαιότητα για χρήση περισσότερων υγρών πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι 
σταθµοί ανεφοδιασµού θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει µεγαλύτερες ποσότητες υγρών για 
να καλύψουν την πρόσθετη ζήτηση. Οι σταθµοί πρώτων βοηθειών θα πρέπει επίσης να 
έχουν προειδοποιήσει µε συντοµία τα συµπτώµατα αφυδατώσεων και εγκαυµάτων από την 
έκθεση στον ήλιο και να έχουν προετοιµαστεί για την αντιµετώπιση πιθανών κρουσµάτων.              

389 Διαδικασία αναβολής ή µαταίωσης

389.1 Πολιτική

389.1.1 Κανονικά παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη για την µαταίωση ενός αγώνα είναι: η 
θερµοκρασία, οι καιρικές συνθήκες, οι συνθήκες χιονιού και η κατάσταση της αγωνιστικής 
διαδροµής. Αν οι αγώνες αναβληθούν, ορίζεται από την ΕΟΧΑ ή τον οργανωτή σύλλογο νέα 
ηµεροµηνία.  

389.1.2 Αν αποφασίζεται αναβολή ή µαταίωση του αγώνα τουλάχιστον 6 ηµέρες πριν τον 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του αγώνα, η Ο.Ε. θα πρέπει να να πληροφορήσει την ΕΟΧΑ, τα 
ΜΜΕ και τα σωµατεία. Την απόφαση της αναβολής ή µαταίωσης του αγώνα την παίρνει η 
Ο.Ε. αφού ενηµερώσει τον Τ.Ε.
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389.1.3 Στην περίπτωση αναβολής  ή µαταίωσης του αγώνα σε λιγότερο από 6 ηµέρες από την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής τους αγώνα, η ανακοίνωση θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 3 ώρες 
πριν την προβλεπόµενη ώρα έναρξη του αγώνα. Η διαδικασία ανακοίνωσης θα πρέπει να 
περιλαµβάνει και ανακοίνωση στους συµµετέχοντες. Την απόφαση αναβολής  ή µαταίωσης 
του αγώνα την παίρνει η Ε.Ε.

389.1.4 Επιστροφή χρηµάτων 
Αν ο αγώνας αναβάλλεται σε άλλη ηµεροµηνία ο αθλητής δεν πληρώνει πρόσθετο αντίτιµο. 
Αν ο αθλητής αποφασίζει να µην αγωνιστεί δεν του επιστρέφονται τα χρήµατα. Η Ο.Ε. θα 
πρέπει να έχει αναφέρει στην επίσηµη πρόσκληση της, την πολιτική της όσο αναφορά την 
περίπτωση µαταίωσης του αγώνα και την επιστροφή ή όχι των χρηµάτων.     

390 Κανονισµοί Δρόµων Αντοχής

390.1 
390.1.1

Θεµελιώδης κανονισµός 
Τα θέµατα που δεν καλύπτονται στο κεφάλαιο Ζ, υπόκεινται σε διατάξεις των κεφαλαίων Α-
ΣΤ του παρόντος κανονισµού (ΚΑΧ Δρ. Αντοχής) 

Η. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΡΟΛΛΕΡΣΚΙ

396 Αγώνες Ρόλλερσκι 

396.1 Προσδιορισµός Κανονισµών Ρολλερσκι

396.1.1 Οι κανονισµοί που καλύπτονται σε αυτό το κεφάλαιο των ΚΑΧ σκοπεύουν να εστιάσουν τις 
όψεις του αθλήµατος ρολλερσκι οι οποίες είναι διαφορετικές στη µεθοδολογία που 
χρησιµοποιείται στο άθληµα του σκι Αντοχής όπως περιγράφτηκε στα προηγούµενα 
κεφάλαια.

396.1.2 Τα προηγούµενα κεφάλαια των κανονισµών θα χρησιµοποιηθούν να καλύψουν 
συγκεκριµένες απαιτήσεις περιοχών που έχουν άµεση σχέση µεταξύ του Ρόλλερσκι και του 
Σκι Αντοχής.

396.1.3 Επιπρόσθετα, οι υπογεγραµµένες αρχές των ΚΑΧ που ισχύουν στο Σκι Αντοχής θα πρέπει 
να χρησιµοποιούνται και στο Ρολλερσκι.   

396.2 Τα αγωνιστικά υλικά

396.2.1 Τα ρόλλερ πρέπει να είναι εµπορικά προϊόντα διαθέσιµα στο δηµόσιο κοινό

396.2.2 Τα ρόλλερ θα πρέπει να ελέγχονται από την ΟΕ και τον ΤΕ στην εκκίνηση και στον 
τερµατισµό µετά από κάθε αγώνα. Η διάµετρος των τροχών, η σκληρότητα του υλικού των 
τροχών και το µήκος του πλαίσιου των ρόλλερσκι πρέπει να ελέγχονται.    

396.2.3 Η διάµετρος των τροχών πρέπει να είναι όχι περισσότερο από 100mm

396.2.4 Το µήκος του πλαισίου των ρόλλερσκι θα πρέπει να είναι το ελάχιστο 530 mm.

Στα αγωνίσµατα κλασικής τεχνικής, τα ρόλλερσκι πρέπει να έχουν φρένα.

396.2.5 Δύο µπαστούνια σκι αντοχής θα πρέπει να χρησιµοποιούνται.

396.2.6 Εγκεκριµένα ποδηλατικά κράνη και γυαλιά προστασίας θα πρέπει να φωρούνται στη 
διάρκεια της επίσηµης προπόνησης και των αγώνων. 

396.2.7 Οι µπότες θα πρέπει να δένουν στα ρόλλερ µε δέστρες σκι Αντοχής. Οι αλλαγές ρολλερσκι 
πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε το άρθρο 343.12.2  
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396.2.8 Οι µπότες πρέπει να δένουν στα ρόλλερσκι µε δέστρες Δρόµων Αντοχής. Οι αλλαγές 
ρολλερσκι πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε το άρθρο 343.12.2   

396.2.9 Στη διάρκεια του αγώνα, τα ρόλλερ και τα µπαστούνια µπορούν να αντικατασταθούν ή να 
επισκευστούν, χωρίς όµως εξωτερική βοήθεια. Οι αλλαγές ρολλερσκι πρέπει να γίνουν 
σύµφωνα µε το άρθρο 343.12.   

396.2.10 Προκειµένου να παρέχει ασφαλείς και δίκαιες συνθήκες για όλους τους αθλητές η ΟΕ και η 
ΕΕ µπορούν να περιορίσουν τις τεχνικές παραµέτρους στον αγωνιστικό εξοπλισµό (ρόδες 
κλπ). Η ενηµέρωση θα πρέπει να γίνεται στην πρόσκληση του αγώνα.   

396.2.11 Η ΟΕ µπορεί να παρέχει ρόλλερσκι από επίσηµο προµηθευτή ή την ΕΟΧΑ για όλους τους 
αθλητές του αγώνα. Αυτό θα πρέπει να γνωστοποιείται στην πρόσκληση του αγώνα. Η 
διανοµή των ρόλλερσκι θα πρέπει να γίνεται µε κλήρωση και µε την επίβλεψη ενός µέλους 
της Ε.Ε.

396.2.12 Αν η ΟΕ παρέχει επίσηµο εξοπλισµό (ρόλλερσκι), η αλλαγή του µπορεί να γίνει µόνο σε 
επίσηµο σηµείο παροχής σύµφωνα µε τα άρθρα 343.12.2-343.12.3.

396.2.13 Αν η ΟΕ παρέχει ρόλλερσκι, η επισκευή του στη διάρκεια της επίσηµης προπόνησης ή του 
πριν την έναρξη του αγώνα µπορεί να γίνει µόνο σε επίσηµο σηµείο παροχής σύµφωνα µε τα 
άρθρα 343.12.2-343.12.3.

396.3 Αγωνιστικοί τύποι και προγράµµατα

396.3.1 Οι παρακάτω αγωνιστικοί τύποι και αποστάσεις µπορούν να χρησιµοποιούνται στους 
αγώνες και να διοργανώνονται µε κλασσική ή ελεύθερη τεχνική 
  
Τύπος αγωνίσµατος Απόσταση (km)                                 Μήκος πίστας (km) 
Διαλειµµατικές εκκινήσεις 2.5, 3.3, 3.75,5, 7.5,                  2.5, 3.3, 3.75, 5, 7.5, 8.3, 10      
                                                10, 15, 30, 50                                           12.5, 15, 16.7 
Οµαδικές εκκινήσεις 10, 15, 30, 50                                  2.5, 3.3, 3.75, 5, 7.5, 8.3, 10,      
                                                                                                                 12.5, 16.7 
Αγώνες Λαϊκοί                  Χωρίς περιορισµούς                  Χωρίς περιορισµούς 
Σκίαθλον                                 5+5, 7.5+7.5, 10+10, 15+15                  2.5, 3.3, 3.75, 5, 7.5, 10 
Καταδίωξη (2ο µέρος) 5, 7.5, 10, 15                                  2.5, 3.3, 3.75, 5, 7.5, 10 
Σκυταλοδροµία (οµάδες µε 3-4 αθλητές) 2.5, 3,3, 5, 7.5, 10                  2.5, 3.3, 3.75, 5 
Ταχύτητα Ατοµικό                   0,2 – 1.8                                                  0.2 – 1.8 
Ταχύτητα Οµαδικό                 2x(3-6) x ) 0.8 – 1.8                  0.4 – 1.8

Όλες οι αγωνιστικές αποστάσεις µπορούν να µετρηθούν µε απόκλιση +/- 5%. Τα 
αγωνίσµατα µε διαλειµµατικές, οµαδικές εκκινήσεις και σκίαθλον µπορούν να οργανωθούν 
σε ανηφορικές και µε εναλλαγές διαδροµές. Ατοµικά σπριντ µπορούν να οργανωθούν σε 
επίπεδες ή ανηφορικές διαδροµές (µε µέγιστο µέσο όρο κλίσης 10%). 

396.4 Ο σχεδιασµός του στίβου (πίστα)

396.4.1 Οι αγώνες ρόλλερσκι θα πρέπει να διοργανώνονται σε ασφάλτινες ή όµοιες τεχνικά ή 
φυσικές επιφάνειες. 

396.4.2 Η χάραξη µίας διαδροµής θα πρέπει να γίνεται µε ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια των 
αθλητών.

396.4.2.1 Οι αγώνες ρολλερσκι δεν είναι απαράτητο να πραγµατοποιούνται σε πιστοποιηµένες 
διαδροµές αλλά µπορούν να περιλαµβάνουν κάποια τµήµατα µε απαιτητικές ανηφόρες.

396.4.3 Αντικείµενα ή εµπόδια κατά µήκος ή παράπλευρα της διαδροµής θα πρέπει να µετακινούνται 
ή αν δεν είναι δυνατό, να σηµαδεύονται ευκρινώς και όπου είναι αναγκαίο να καλύπτονται 
από στρώµατα.
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396.4.4 Προτεινόµενοι κανόνες για τις αγωνιστικές διαδροµές: 

Τύπος αγωνίσµατος                              Κλασσική                                        Ελεύθερη 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
Πίστα 
  Πλάτος (ελάχιστο)                                    3 µ                                                    4 µ. 
Εκκίνηση 
  Αριθµός διαδρόµων                                   1                                                         1 
Τερµατισµός 
  Συνολικό πλάτος (ελάχιστο)                     3.6 µ                                                   6 µ 
  Αριθµός διαδρόµων                                   3                                                         3 

ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ 
Πίστα 
  Πλάτος (ελάχιστο)                                    4 µ                                                    5 µ. 
Εκκίνηση 
  Προετοιµασία                                         2 - 4  διαδρόµων                             2 - 4 διαδρόµων 
  Πλάτος (ελάχιστο)                                   4 µ                                                        4 µ 
Τερµατισµός 
  Συνολικό πλάτος (ελάχιστο)                    4 - 5 µ                                              6 - 8 µ 
  Αριθµός διαδρόµων                                  3 - 4*                                               3 -4*  

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΣΚΙΑΘΛΟΝ 
 Πίστα 
  Πλάτος (ελάχιστο)                                    4 µ                                                    5 µ. 
Εκκίνηση 
  Προετοιµασία                                    Σχήµα βέλος                                        Σχήµα βέλος 
  Πλάτος (ελάχιστο)                      Περιττός αριθµός 3,5*                       Περιττός αριθµός 3,5*   
Τερµατισµός 
  Συνολικό πλάτος (ελάχιστο)                    4 - 5 µ                                              6 - 8 µ 
  Αριθµός διαδρόµων                                  3 - 4*                                               3 -4* 

* Ο αριθµός, πλάτος και µήκος του διαδρόµου καθορίζεται από την ΕΕ, σύµφωνα µε τον 
τύπο του αγωνίσµατος και την περιοχή τερµατισµού (ανηφορική ή επίπεδη επιφάνεια)  

396.4.5 Στις κατηφόρες δεν πρέπει να υπάρχουν κοφτές στροφές. Αν κατηφορικά τµήµατα ή στροφές 
κρίνονται επικίνδυνα, η Ο.Ε. και η Ε.Ε. πρέπει να τοποθετήσουν τεχνητούς επιβραδυντές 
ταχύτητας.

396.4.6 Θα πρέπει να υπάρχουν ασφαλείς χώροι προετοιµασίας και προθέρµανσης των αθλητών

396.5 Γενικές προετοιµασίες των αγωνιστικών διαδροµών

396.5.1 Η αγωνιστική διαδροµή θα πρέπει να είναι έτοιµη για αναγνώριση από τις οµάδες 
τουλάχιστον µια ηµέρα πριν τον επίσηµο αγώνα.

396.5.2 Η διαδροµή θα πρέπει να κλειστεί από κάθε είδος κυκλοφορίας.  Μόνο οχήµατα της Ο.Ε. και 
της Ε.Ε. καθώς και οχήµατα ασφάλειας επιτρέπονται τόσο στη διάρκεια του αγώνα όσο και 
στην επίσηµη προπόνηση.

396.6 Οι απαιτήσεις των αθλητών

396.6.1 Η αγωνιστική περίοδος ορίζεται από 1η Ιουλίου ως 30 Ιουνίου.

396.6.2 Οι τελικές δηλώσεις συµµετοχής θα πρέπει να λαµβάνονται 14 ηµέρες πριν την έναρξη του 
αγώνα. 

396.6.3 Η σειρά εκκίνησης των αθλητών καθορίζεται από τους βαθµούς ΕΟΧA ή FIS.  Η Ε.Ε. 
µπορεί να αποφασίσει η σειρά εκκίνησης να γίνει µε άλλον τρόπο.  

396.7 Σταθµοί ανεφοδιασµού
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Ο παραπάνω κανονισµός εγκρίθηκε στη Γενική Συνέλευση της ΕΟΧΑ στις 23/3/2019 στη Φλώρινα.  

Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν Γραµµατέας 
  
  

  
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΥΡΟΥΣΗΣ                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΔΗΣ

396.7.1 Σε αγωνίσµατα των οποίων η απόσταση δεν υπερβαίνει τα 8 χλµ. τροφοδοσία των αθλητών 
θα πρέπει να γίνεται στη ζώνη τερµατισµού µετά την γραµµη τερµατισµού. 

396.7.2 Σε αγώνες µε περισσότερα από 8 χλµ και λιγότερα από 30 χλµ, σταθµοί ανεφοδιασµού 
επιτρέπονται κατά µήκος της διαδροµής χωρίς τη χρήση οχηµάτων. Σε αγώνες µε 
περισσότερα από 30 χλµ. κάθε οµάδα µπορεί να χρησιµοποιεί βοηθητικά µια µοτοσικλέτα 
ύστερα από συνεννόηση µε την Ε.Ε.

396.7.3 Η χρήση των ποδηλάτων απαγορεύεται στη διαδροµή. 

396.7.4 Στη διάρκεια των αγώνων οι αθλητές επιτρέπεται να αλλάξουν τον εξοπλισµό τους, χωρίς 
εξωτερική βοήθεια εκτός από την παραλαβή του εξοπλισµού.  

396.8 Εκκίνηση και Τερµατισµός

396.8.1 Η γραµµή εκκίνησης θα πρέπει να είναι σηµαδεµένη στην επιφάνεια.

396.8.1.1 Στις οµαδικές εκκινήσεις µε ελεύθερη τεχνική, η ζώνη κλασικής τεχνικής, θα πρέπει να είναι 
έντονα σηµαδεµένη µετά την εκκίνηση.

396.8.1.2 Σε διεθνείς αγώνες µε οµαδικές ή Pursuit εκκινήσεις ο χώρος εκκίνησης, που απαγορεύεται 
το σκέιτ, θα πρέπει να µαγνητοσκοπείται µε τουλάχιστον δύο βίντεο κάµερες. 

396.8.1.3 Θα πρέπει να υπάρχει ενδοεπικοινωνία µεταξύ τερµατισµού και εκκίνησης

396.8.2 Χώρος τερµατισµού

396.8.2.1 Σε διεθνείς αγώνες µε οµαδικές ή Pursuit εκκινήσεις ο χώρος τερµατισµού, θα πρέπει να 
µαγνητοσκοπείται µε τουλάχιστον δύο βίντεο κάµερες. 

396.8.2.4 Η ζώνη τερµατισµού η οποία ακολουθεί τη γραµµή τερµατισµού θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 70 m για τα αγωνίσµατα σπριντ. Για τα αγωνίσµατα απόστασης η Ε.Ε. θα 
αποφασίσει για αυτό. Η γραµµή ζώνη ελέγχου πρέπει να βρίσκεται µετά την ζώνη 
τερµατισµού. Οι αθλητές δεν επιτρέπεται να βγάζουν τα ρόλλερσκι µέχρι να διασχίσουν την 
γραµµή ελέγχου.

396.8.2.5 Οι χώροι εκκίνησης, τερµατισµού και ζώνη αλλαγής θα πρέπει να είναι φραγµένοι, και να 
κυκλοφορούν µόνο εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα.  

396.9 Ζώνη αλλαγής

396.9.1 Η ζώνη αλλαγής των σκυταλοδροµιών και οµαδικών σπριντ θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 
15  m µήκος και 10 m πλάτος. 

396.9.2 Η ζώνη αλλαγής θα πρέπει να είναι ευδιάκριτα χαραγµένη µε γραµµή στο ξεκίνηµα της. 
Όταν ο µπροστινός τροχός του αθλητή που πλησιάζει περάσει τη γραµµή αλλαγής, ο 
αθλητής που ακολουθεί από την ίδια οµάδα έχει το δικαίωµα να ξεκινήσει. Μεταξύ των 
αθλητών της ίδιας οµάδας δεν απαιτείται σωµατική επαφή.  
Άκυρες εκκινήσεις στις ζώνες αλλαγής στα αγωνίσµατα σκυταλοδροµίας πρέπει να 
τιµωρούνται µε ποινή χρόνου (πραγµατικός κερδισµένος χρόνος + 15 δευτ. ελάχιστη ποινή) 

396.10 Κλασική τεχνική

396.10.1 Σε αγώνες κλασσικής τεχνικής, το µέγιστο µήκος µπαστουνιών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
83% του ύψους σώµατος του αγωνιζόµενου συν 2 cm. Οι µετρήσεις και στρογγυλοποίηση 
πρέπει να αντιστοιχεί στις διατάξεις του άρθρου 343.8.1 των ΚΑΧ.
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