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Ι. Εθνικό πρωτάθληµα 

1. Γενικοί κανονισµοί αγώνων Χιονοσανίδας & Ελεύθερου Σκι 

1.1 Οι αγώνες του Εθνικού Πρωταθλήµατος θα τελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
κανονισµούς της F.I.S. (έκδοση 2019-20). 

1.2 Η παρουσία των αρχηγών οµάδων είναι υποχρεωτική στις συσκέψεις αρχηγών αλλά 
και κατά την διάρκεια των αγώνων. 

1.3 Οι αποστολές που για οποιονδήποτε λόγο καθυστερούν την άφιξή τους, υποχρεούνται 
να ειδοποιήσουν τηλεφωνικά πριν την προγραµµατισµένη ώρα έναρξης της σύσκεψης 
αρχηγών, είτε τον Οργανωτή Σύλλογο, είτε τον Τ.Ε., για να επιβεβαιώσουν την 
συµµετοχή τους στον αγώνα. Όποια αποστολή δεν κάνει χρήση αυτού του δικαιώµατος 
τίθεται αυτόµατα εκτός κλήρωσης και οι αθλητές της δεν συµµετέχουν στον αγώνα.  

1.4 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ: Σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/
ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-082018 ΚΥΑ του Υπουργού Υγείας και του 
Υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού (ΑΔΑ: 61BΖ4653Π4 - 2Ω3), (ΦΕΚ 3254/Β' 
708-08-2018) µε θέµα «Κάρτα Υγείας Αθλητή», ισχύουν τα εξής: 

 ι) Στο µπροστινό µέρος στα «Δελτία Αθλητή» τα οποία συµπληρώνετε για τους 
αθλητές σας (και τα οποία εφεξής θα ονοµάζονται «Κάρτα Υγείας»), θα πρέπει να 
προσθέτετε ιδιοχείρως το ΑΜΚΑ του κάθε αθλητή. 

 ιι) Η Κάρτα Υγείας (Δελτίο Αθλητή) θεωρείται από γιατρούς µονάδων παροχής 
υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, Νοµαρχιακών, Περιφερειακών ή 
Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων, υγειονοµικών στρατιωτικών µονάδων ή από ιατρούς 
έχοντες οποιαδήποτε σχέση µε το Δηµόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ιατρούς του ιδιωτικού 
τοµέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα. 

Με την υπογραφή και σφραγίδα του ο καρδιολόγος βεβαιώνει ότι έχουν γίνει οι εξής 
υποχρεωτικές εξετάσεις: 

 Α) Κλινική Εξέταση 

 Β) Ατoµικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό 

 Γ) Ηλεκτροκαρδιογράφηµα 

 ιιι) Η θεώρηση του γιατρού έχει διάρκεια 1 (ενός) έτους (1 Ιουλίου-30 Ιουνίου) 

1.4.1 Η ύπαρξη της συγκεκριµένης κάρτας είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση 
για τη συµµετοχή των αθλητών σας σε προπονήσεις και αγώνες. 

1.4.2 Οι Τεχνικοί Εκπρόσωποι, µέλη της Ε.Ε. ή εντεταλµένοι της στην σύσκεψη και στην 
αφετηρία θα ελέγχουν µόνο το δελτίο του αθλητή. Ο έλεγχος είναι δεσµευτικός για τις 
οµάδες που είναι υποχρεωµένες να τις έχουν πάντα στις συσκέψεις αρχηγών και στην 
αφετηρία κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

1.5 Όλοι οι αθλητές έχουν υποχρέωση να συνάξουν ασφαλιστήριο για προσωπικά 
ατυχήµατα κατά την συµµετοχή τους σε αγώνες ή προπονήσεις χιονοδροµίας. 
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1.6 Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωµένοι να υπογράψουν την Δήλωση του Αθλητή, όπως 
ορίζει η Διεθνής Οµοσπονδία, και να την συνυπογράψουν οι γονείς των ανήλικων 
αθλητών. 

1.7 Για να συµµετάσχουν στους αγώνες του εθνικού πρωταθλήµατος (FIS), οι αθλητές/
τριες των κατηγοριών ΑΓΕΝ θα πρέχει να έχουν υποχρεωτικά κωδικό FIS για το άθληµα 
που αγωνίζονται, Χιονοσανίδα ή / και Ελεύθερο Σκί. 

2.Εξοπλισµός αθλητών στους αγώνες  

2.1 Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωµένοι να φορούν κατάλληλο κράνος κατά τη διάρκεια 
των αγώνων και προπονήσεων καθώς και προστατευτικό πλάτης 

2.2 Όλοι οι αθλητές υποχρεούνται να φορούν στολές που αποτελούνται από δύο κοµµάτια 
(παντελόνι και µπουφάν (γιλέκο). Οι ολόσωµες ή δύο κοµµατιών κολλητές αγωνιστικές 
φόρµες απαγορεύονται.  

3. Κυπελλούχοι Ελλάδος 
3.1. Κυπελλούχος Ελλάδος θα ανακηρύσσεται ο αθλητής και η αθλήτρια που θα έχει 
συµπληρώσει το µεγαλύτερο άθροισµα βαθµών µετά την ολοκλήρωση των αγώνων. Η 
Βαθµολογία είναι ξεχωριστή για τα αθλήµατα Χιονοσανίδας & Ελεύθερου Σκι. Η 
βαθµολογία υπολογίζεται σύµφωνα µε τα ακόλουθα:  
 1ος 10 βαθµούς,  
 2ος 8 βαθµούς,  
 3ος 6 βαθµούς,  
 4ος 4 βαθµούς,  
 5ος 2 βαθµούς ,  
 6ος 1 βαθµό 

3.2 Στο Κύπελλο Ελλάδος θα ισχύσουν οι ακόλουθες κατηγορίες  
• Ανδρών και Γυναικών (ΑΓΕΝ) 

  
3.3 Σε περίπτωση ισοβαθµίας θα υπολογίζονται οι περισσότερες πρώτες νίκες, στην 
περίπτωση νέας ισοβαθµίας θα υπολογίζονται περισσότερες δεύτερες νίκες κοκ. 
3.4 Σε αγωνίσµατα που δεν τερµατίζουν µέχρι 5 αθλητές ή αθλήτριες στον αγώνα δεν θα 
υπολογίζοβται βαθµοί κυπέλλου ατοµικοί είτε σωµατείου. 
3.5 Από τις τελικές βαθµολογίες του Κυπέλλου Ελλάδος όλων των αθληµάτων, βγάζουµε 
µια βαθµολογία για το κυπελλούχο σωµατείο. Θα υπολογίζουµε όλους τους αθλητές που 
έχουν βαθµολογία κυπέλλου σε όλες της κατηγορίες. Από το σύνολο των βαθµών θα 
προκύπτει το Κυπελλούχο Σωµατείο της Χιονοσανίδας & Ελεύθερου Σκι.  
3.6 Το Κυπελλούχο Σωµατείο και Ο & Η Κυπελλούχος Ελλάδος θα επιβραβεύεται από την 
ΕΟΧΑ, ανάλογα µε τις δυνατότητές της. 

4.Αγωνιστικές κατηγορίες  

4.1 SnowBoard Alpine & SBX 

Κατηγορία Έτος γεννήσεως

Άνδρες – Γυναίκες 1999 και νωρίτερα

Έφηβοι – Νεανίδες 2000 ως 2004
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4.2 Ski Cross 

4.3 Στην κατηγορία εφήβων, νεανίδων όταν δεν συµπληρώνεται ο επαρκής αριθµός των 
οκτώ (8) αθλητών και έξι (6) σωµατείων, η κατηγορία µεταφέρεται στην αµέσως επόµενη 
(αντρών, γυναικών). 

ΙΙ. ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

1. Κριτήρια επιλογής αθλητών/τριών για συµµετοχή στα κλιµάκια επίλεκτων 

1.1 Η επιλογή αθλητών για συµµετοχή στα κλιµάκια επίλεκτων για προπονήσεις εντός και 
εκτός Ελλάδος καθώς και για συµµετοχή σε αγώνες του εξωτερικού θα γίνεται µε 
απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Χιονοσανίδας µε βάση την τρέχουσα βαθµολογία 
Ε.Ο.Χ.A. σε κάθε αγώνισµα πριν την τελική δήλωση συµµετοχής σε συνδυασµό µε 
ποιοτικά κριτήρια όπως οι διαφορές χρόνου και η ηλικία των αθλητών.  

1.2  Όταν προκύψει σηµαντικός αριθµός αθλητών και αθλητριών µε βαθµολογία F.I.S. τότε 
σαν κριτήριο αξιολόγησης για τους Α-Γ-Ε-Ν θα λαµβάνεται υπόψη και η βαθµολογία F.I.S. 
Το ανωτέρω θα ισχύσει κατόπιν νέας απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής Χιονοσανίδας. Για 
τους Π-Κ θα ισχύει πάντα η βαθµολογία Ε.Ο.Χ.A. 

2. Δηλώσεις συµµετοχής σε διεθνείς αγώνες 

2. Όσα σωµατεία επιθυµούν οι αθλητές του & αθλήτριες να συµµετέχουν σε αγώνες του 
εξωτερικού θα πρέπει να το δηλώσουν στην Ε.Ο.Χ.A. 

2.2 Η δήλωση του σωµατείου στην ΕΟΧΑ πρέπει να γίνει όχι αργότερα από πέντε (5) εργάσιµες 
ηµέρες και µέχρι την ώρα 15:30, πριν από την ηµέρα διεξαγωγής του  αγώνα.  

2.3 Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής/τρια επιλέξει να µην συµµετάσχει σε κάποιο 
αγώνα που έχει δηλωθεί, πρέπει έγκαιρα το σωµατείο του και το αργότερο τρείς (3) 
ηµέρες πριν την ηµέρα έναρξης του αγώνα, να ενηµερώσει εγγράφως την ΕΟΧΑ για το 
θέµα προκειµένου να γίνει αµέσως αντικατάστασή του/της, από τον επόµενο/η που έχει 
δηλώσει για τον συγκεκριµένο αγώνα.  

Παίδες – Κορασίδες 2005, 2006, 2007

Παμπαίδες-Παγκορασίδες 2008, 2009

Κατηγορία Έτος γεννήσεως

Άνδρες – Γυναίκες 1998 και νωρίτερα

Έφηβοι – Νεανίδες 1999 ως 2003

Παίδες – Κορασίδες 2004, 2005, 2006, 2007

Παμπαίδες-Παγκορασίδες 2008, 2009
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2.4 Όλες οι επαφές-ενηµερώσεις πρέπει να γίνονται πάντα µε επίσηµα έγγραφα του 
σωµατείου και σε περίπτωση έκτακτης αλλαγής τηλεφωνικά στον τεχνικό Σύµβουλο της 
ΕΟΧΑ, αποκλειστικά από τον Πρόεδρο ή Γεν. Γραµµατέα του σωµατείου ή µε γραπτή 
εξουσιοδότηση του σωµατείου προς την ΕΟΧΑ από άλλο πρόσωπο του συλλόγου. 

2.5 Στην περίπτωση που δεν ακολουθηθούν οι παραπάνω διαδικασίες τότε ο αθλητής/
τρια θα παραπέµπεται στην πειθαρχική επιτροπή µε το ερώτηµα του  αποκλεισµού του 
από διεθνείς αγώνες για εύλογο χρονικό διάστηµα. 
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