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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 2 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ 
ΤΗΣ Ε.Ο.Χ. 

 
Θέµα:  Υπολογισµός βαθµολογίας  Ε.Ο.Χ. στις κατηγορίες Π1 - 
Κ1, Π2 - Κ2 στο Εθνικό Πρωτάθληµα. 
 
 
Αγαπητοί φίλοι, 
 
Σας γνωρίζουµε τον τρόπο υπολογισµού της βαθµολογίας Ε.Ο.Χ. στις 
κατηγορίες Π1-Κ1, Π2-Κ2 στο Εθνικό Πρωτάθληµα όπως αποφασίσθηκε 
στο ∆.Σ. της Ε.Ο.Χ. µετά από εισήγηση της Επιτροπής Αλπικών 
Αγωνισµάτων. 
 
α) Για την χιονοδροµική περίοδο 2011-2012 αναστέλλεται η λειτουργία 
των 2 περιφερειών και ενοποιούνται  όλα τα σωµατεία σε 1 περιφέρεια. 
Αν κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου ο αριθµός των 
συµµετοχών των αθλητών επιβάλλει την επαναλειτουργία των 
περιφερειών, το θέµα θα αντιµετωπιστεί από την ΕΑΑ και θα ισχύσουν οι 
εγκύκλιοι της περιόδου 2010-2011. 
 
β) Ο κάθε Προκριµατικός Αγώνας του Πρωταθλήµατος θα έχει Ποινή 
Αγώνα 10. 
 
γ) Η βαθµολογία των Πανελληνίων Αγώνων παράγεται µε ποινή µηδέν 
(0) βαθµούς για κάθε αγώνισµα στις κατηγορίες Π2-Κ2 και Π1-Κ1. 
 
Η συνολική ενιαία βαθµολογία Ε.Ο.Χ. που αφορά την αξιολόγηση των 
αθλητών-τριών για την επόµενη περίοδο δηµιουργείται ή από τον µέσο 



όρο των δύο καλυτέρων αποτελεσµάτων ή από το καλύτερο αποτέλεσµα 
µε πρόσθετη ποινή 22% ελάχιστη ποινή τέσσερις (4) βαθµούς. 
Ο πρώτος/η αθλητής/τρια µηδενίζει την βαθµολογία του . 
Αντίστοιχα ο δεύτερος/η αθλητής/τρια λαµβάνει βαθµολογία 0+ διαφορά 
βαθµολογίας από τον πρώτο-η αθλητή/τρια κ.λ.π 
 

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

1. Αθλητές/τριες που δεν τερµατίζουν την πρώτη ή τη δεύτερη 
διαδροµή δεν δικαιούνται βαθµολογία. 

2. Οι βαθµολογία των αθλητών/τριων που τερµατίζουν την δεύτερη 
διαδροµή υπολογίζεται βάσει κανονισµού. 

3. Για τους αθλητές/τριες  που τερµάτισαν την πρώτη διαδροµή αλλά 
δεν προκρίνονται στη δεύτερη, υπολογίζεται σε πρώτη φάση η 
βαθµολογία της πρώτης διαδροµής. 
Από την βαθµολογία αυτή, δηµιουργείται βαθµολογία των 

αποκλεισθέντων αθλητών/τριων η οποία προκύπτει από την 
αφαίρεση της βαθµολογίας  του τελευταίου αθλητή/τριας που 
προκρίθηκε, από τους βαθµούς των υπολοίπων που 
αποκλείσθηκαν. Μετά το τέλος του αγώνα και την τελική 

βαθµολογία των προκριθέντων αθλητών/τριων,  προστίθενται και 
οι  µη προκριθέντες αθλητές/τριες, στην οριστική – τελική  

βαθµολογία, η οποία προκύπτει όταν προστεθούν στους βαθµούς 
του τελευταίου αθλητή/τριας της τελικής βαθµολογίας 
προκριθέντων αθλητών/τριων οι βαθµοί της βαθµολογίας των 

αποκλεισθέντων αθλητών/τριων.    
4. Αν υποθέσουµε π.χ. ότι ο τελευταίος αθλητής/τρια που 

προκρίθηκε στη δεύτερη διαδροµή είχε 160 βαθµούς στην πρώτη 
διαδροµή, ο πρώτος αποκλεισµένος είχε 170 βαθµούς και ο 
επόµενος 180, τότε ο πρώτος  αποκλεισµένος έχει 10, ο δεύτερος 
20  κ.ο.κ. 
Αν υποθέσουµε ότι ο τελευταίος αθλητής/τρια της τελικής 
βαθµολογίας προκριθέντων αθλητών/τριων έχει 177 βαθµούς, τότε 
ο πρώτος αποκλεισµένος έχει 177+10=187 και ο δεύτερος 
177+20=197 κ.ο.κ. 

5. Για να ισχύει ο κανόνας αυτός, πρέπει να αναγγελθεί η χρήση του 
στην συνεδρίαση Αρχηγών πριν τη διαδικασία κλήρωσης του 
συγκεκριµένου αγώνα. 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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