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ΑΡΘΡΟ Νο 5 
5.1 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 
5.1.1 Tα αποτελέσµατα των κυπέλλων Ελλάδος και ΠΑΧ των Αλπικών 
Αγωνισµάτων, θα συνυπολογίζονται στη βαθµολογία του Κυπέλλου Ελλάδος. 
5.1.2 Η Κατατάξη στα τελικά Αποτελέσµατα κάθε αγώνα από 1η ως 15η θέση 
θα βαθµολογείται µε 25, 20, 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7,6, 5, 4, 3, 2 και 1 
βαθµούς αντίστοιχα. 
5.1.2.1 Για τις κατηγορίες Παµπαίδων - Παγκορασίδων η βαθµολογία του 
Κυπέλλου γίνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 5.1.2 και υπολογίζεται στους 
αγώνες ΠΑΧ. 
5.1.3 Κυπελλούχος Ελλάδος θα ανακηρύσσεται ο αθλητής και η αθλήτρια 
που θα έχει συµπληρώσει το µεγαλύτερο άθροισµα βαθµών µετά την 
ολοκλήρωση των αγώνων. 
5.1.4 Στο Κύπελλο Ελλάδος θα ισχύσουν οι ακόλουθες κατηγορίες  

• Ανδρών και Γυναικών (ΑΓΕΝ) 
• Παίδων – Κορασίδων (Π2-Κ2) 
• Μικρών Παίδων – Μικρών Κορασίδων (Π1-Κ1) 
• Παµπαίδων - Παγκορασίδων (ΠΑΜ-ΠΑΓ) 

5.1.5 Σε περίπτωση ισοβαθµίας θα υπολογίζονται οι περισσότερες πρώτες 
νίκες, στην περίπτωση νέας ισοβαθµίας θα υπολογίζονται περισσότερες 
δεύτερες νίκες κοκ. 
5.1.6 Ο/η Κυπελλούχος Ελλάδος θα επιβραβεύεται από την ΕΟΧΑ, ανάλογα 
µε τις δυνατότητές της (ΕΟΧΑ) και το είδος της επιβράβευσης θα 
κοινοποιείται πριν από την έναρξη των αγώνων. 
5.1.7 Από τις τελικές βαθµολογίες του Κυπέλλου Ελλάδος όλων των 
κατηγοριών, 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 των Αλπικών.  
5.1.7.1 Θα συνυπολογίζουµε στη γενική βαθµολογία των σωµατείων και 
τους βαθµούς από το αγώνισµα του οµαδικού παράλληλου. Η κατάταξη στα 
τελικά αποτελέσµατα κάθε αγώνα από 1η ως 4η θέση θα βαθµολογείται µε 
100, 80, 60, και 48 βαθµούς αντίστοιχα. Από την 5η εως 8η θέση θα 
βαθµολογούνται όλα τα σωµατεία µε 30 βαθµούς. 
5.1.8 Το Κυπελλούχο Σωµατείο θα επιβραβεύεται από την ΕΟΧΑ, ανάλογα 
µε τις δυνατότητές της και το είδος της επιβράβευσης θα κοινοποιείται πριν 
από την έναρξη των αγώνων. 
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 ΑΡΘΡΟ Νο 7   

7.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΓΕΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ. (Διε-
θνείς Αγώνες εκτός Ελλάδος).  
7.1.1 Γενικότερα η Ελλάδα µπορεί να συµµετάσχει µέχρι 4 άντρες και 4 
γυναίκες στους διεθνείς αγώνες 
7.1.2 Σε αγώνες κάτω των 21 (JUN) οι άντρες/γυναίκες δεν επιτρέπεται να 
συµµετάσχουν 
7.1.3 Εξαίρεση αποτελούν αγώνες - εθνικά πρωταθλήµατα εφήβων (NJR) – 
στα οποία η Ελλάδα έχει δικαίωµα συµµετοχής µε δύο άντρες/γυναίκες 
7.1.4 Στις ακόλουθες χώρες ARM-BIH-BUL-CRO-CZE-GRE-HUN-KAZ-MNE-SRB-
FYROM-POL-RUS-SLO-SVK-TUR-IRA-UZB-UKR και όταν οι αγώνες πραγµατο-
ποιούνται σε γειτονικές χώρες (συνορεύουν) έχουν δικαίωµα να συµµετά-
σχουν µέχρι 30 αθλητές/τριες. 
7.1.5 Στις χώρες BIH, BUL, CYP, GRE, MKD  ισχύει η ποσόστωση των 30  συµ-
µετοχών για κάθε χώρα. 

ΑΡΘΡΟ Νο 8  

8.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Π-Κ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ (Διεθνείς 
αγώνες εκτός Ελλάδος) 
8.1.1 Αριθµός αθλητών σε «εθνικές» αποστολές: 

           Δύο (2) Παίδες (Π2) και δύο (2) Κορασίδες (Κ2).  

          •Ένας (1) Μ. Παίδας (Π1) και µια (1) Μ. Κορασίδα (Κ1). "
Αριθµός συνοδών: Ένας (1) Προπονητής και ένας (1) Αρχηγός  

• ή σύµφωνα µε την πρόσκληση της οργανωτικής επιτροπής  

8.1.2 Κριτήρια επιλογής:#

Σύµφωνα µε τη Βαθµολογία του Κυπέλλου Ελλάδος, που ισχύει την ηµεροµη-
νία δήλωσης των αθλητών στην Ο.Ε. , σε όλες τις κατηγορίες Π-Κ 

 • επιλέγεται όποιος έχει την καλύτερη βαθµολογία στο σύνολο 
της βαθµολογίας κυπέλλου, δηλαδή στο άθροισµα των βαθµών 
κυπέλλου και από τα δύο τεχνικά αγωνίσµατα (SL,GS). 
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 • Στην περίπτωση και πάλι ισοβαθµίας θα αξιολογούνται µε την 
καλύτερη βαθµολογία (περισσότερους βαθµούς) σε ένα από τα 
δύο αγωνίσµατα Sl & GS  και αν υπάρχει εν νέου νέα ισοβαθµία 
τότε η επιλογή θα γίνεται µε κλήρωση µεταξύ των ισοβαθµού$
ντων αθλητών/τριών.  

8.1.3  Στις δηλώσεις οµαδοποίησης του κάθε αγωνίσµατος για τις λίστες εκ-
κίνησης, οι αθλητές και αθλήτριες δηλώνονται σύµφωνα µε την τρέχουσα 
βαθµολογία κυπέλλου στο συγκεκριµένου αγώνισµα. Δηλαδή για το αγώνι-
σµα τεχνικής κατάβασης ή γιγαντιαίας υπολογίζεται η βαθµολογία κυπέλλου 
του κάθε αθλητή στην τεχνική ή γιγαντιαία κατάβαση.    
8.1.4 Στην περίπτωση που µια Ο.Ε. ενός αγώνα καλύπτει µέρος των εξόδων 
της διαµονής των αθλητών ή /και συνοδών, τα υπόλοιπα έξοδα θα ισοµερί-
ζονται από όλα (αθλητές και προπονητές) τα µέλη της αποστολής. 
(ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΔΗΛΑΔΗ ΑΘΛΗΤΑΙ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΑΙ – ΑΡΧΗΓΟΣ) 
Αυτό αφορά αποστολές που δεν έχουν οριστεί ως «εθνικές» 
8.1.5 Η επιλογή των προπονητών και αρχηγού θα γίνεται από τον εκάστοτε  
αντιπρόεδρο των αλπικών.  
8.1.6 Στην περίπτωση που η αποστολή χαρακτηριστεί εθνική, (µε απόφαση 
της επιτροπής αλπικών) την ευθύνη οργάνωσης θα την έχει η ΕΟΧΑ. 

 ΑΡΘΡΟ Νο 9 

9.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΟ  
9.1.1 Για να αποκτήσει ένας αθλητής/τρια το δικαίωµα να είναι µέλος της ΕΟ 
για να µπορεί να συµµετάσχει σε εθνικές αποστολές των εθνικών οµάδων, 
πρέπει να έχει συµµετάσχει σε ένα τουλάχιστον αγώνα του Εθνικού Πρωτα-
θλήµατος της προηγούµενης ή της τρέχουσας περιόδου πριν τις τελικές δη-
λώσεις του αγώνα. Μόνο σοβαροί λόγοι υγείας αποτελούν αιτιολογία απου-
σίας, οι οποίοι θα πρέπει να αποδεικνύονται µε επίσηµες ιατρικές γνωµατεύ-
σεις.  Εξαιρούνται αθλητές που ζουν σε άλλη Ήπειρο. 
9.1.2 Γενικά οι αθλητές επιλέγονται για να συµµετάσχουν σε διεθνείς διορ-
γανώσεις µε βάση τους καλύτερους βαθµούς FIS της τελευταίας λίστας της 
FIS πριν την τελική δήλωση "by name.  
9.1.3 Η αναλογία αντρών γυναικών έχει σχέση µε τη διοργάνωση (δικαίωµα 
συµµετοχής) και την αγωνιστική ποιότητα των αθλητών (καλύτερους βαθ-
µούς FIS). 

9.2 ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2020-21 
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9.2.1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ -ΝΕΑΝΙΔΩΝ (JWSCH) 

Δικαίωµα συµµετοχής: γεννηµένοι από 2005 ως και 2001 "
Αρ. αθλητών: Eως δύο (2) αθλητές και δύο (2) αθλήτριες "
Αρ. Συνοδών: Εώς δύο (2) Συνοδοί        

Τελική δήλωση: µέχρι µια εβδοµάδα πριν την έναρξη των αγώνων 

Κριτήρια επιλογής:  

• Θα προκριθούν οι καλύτεροι αθλητές και αθλήτριες µε βάση το Μ.Ο των 
δύο καλύτερων αποτελεσµάτων* (βαθµοί FIS) σε ένα από τα αγωνίσµατα 
(SL,GS,SG,SC,DH) της αγωνιστικής περιόδου 2020-21 (έναρξη Ιούλιος 2020)  

• Σε περίπτωση ενός (1) αποτελέσµατος θα µετρά το αποτέλεσµα αυτό µε 
επιπρόσθετη ποινή 20% (rule 4.2.1.2 FIS points rules)  

•  Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής δεν έχει κανένα αποτέλεσµα σε κάποιο 
από τα αγωνίσµατα (SL,GS,SG,SC,DH,) κατά την διάρκεια της τρέ$
χουσας αγωνιστικής περιόδου, τότε δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής.  

9.2.3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΕΩΝ (EYOF) 2021 

Δικαίωµα συµµετοχής: γεννηµένοι 2003 και 2004 
Αρ. αθλητών:Σύµφωνα µε την εγκύκλιο της ΕΟΕ 
Αρ. συνοδών:Σύµφωνα µε την εγκύκλιο της ΕΟΕ 

Κριτήρια επιλογής: 
Προσωρινή δήλωση: µέχρι τις 11 Νοεµβρίου 2021  
Θα δηλωθούν:  
πέντε (5) Άντρες και  
πέντε (5) Γυναίκες  
µε τους καλύτερους βαθµούς FIS σε ένα από τα αγωνίσµατα (SL, GS, SG, SC, 
DH) σύµφωνα µε την λίστα της FIS που θα ισχύει τη συγκεκριµένη ηµεροµη-
νία. 

Τελική ονοµαστική δήλωση (by number): 29 Νοεµβρίου 2021 
• Θα προκριθούν οι καλύτεροι αθλητές και αθλήτριες µε βάση το Μ.Ο των 
δύο καλύτερων αποτελεσµάτων* (βαθµοί FIS) σε ένα από τα αγωνίσµατα 
(SL,GS,SG,SC,DH) της αγωνιστικής περιόδου 2020-21 και 2021-22.  
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• Σε περίπτωση ενός (1) αποτελέσµατος θα µετρά το αποτέλεσµα αυτό 
µε επιπρόσθετη ποινή 20% (rule 4.2.1.2 FIS points rules)  

•  Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής δεν έχει κανένα αποτέλεσµα σε κάποιο 
από τα αγωνίσµατα (SL,GS,SG,SC,DH,) κατά την διάρκεια της τρέχου-
σας αγωνιστικής περιόδου, τότε δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής.  

9.2.4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2022  

Προυποθέσεις συµµετοχής 

Ελάχιστος αριθµός αθλητών ανά χώρα 

% 1 αθλητής και 1 αθλήτρια µε το Βασικό κριτήριο 

Βασικό Κριτήριο 

Πίνακας Συνολικός αριθμός αθλητών 

Θέσεις πρό-
κρισης

Θέσεις χώρας διεξα-
γωγής ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΤΡΕΣ 151 2 153

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 151 2 153

ΣΥΝΟΛΟ 302 4 306

Πίνακας Συνολικός αριθμός αθλητών ανα χώρα

ΧΩΡΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΑΝΤΡΕΣ 11 4 ανα αγωνισµα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 11 4 ανα αγωνισµα 

ΣΥΝΟΛΟ 22
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Αθλητές/τριες που έχουν τις απαιτήσεις του βασικού κριτηρίου της Ολυµπια-
κής λίστας (Οlympic FIS points list), σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολου-
θεί, εχουν δικαιώµα να επιλεγούν από την ΕΟΕ και την ΕΟΧΑ.  

Ολυµπιακές Λίστες  

     Οlympic FIS points list  
Η λίστα αυτή θα αποτελεί ειδική λίστα της FIS για τους ΟΑ και η οριστική θα 
δηµοσιευτεί τις 17 Ιανουαρίου 2022. Η λίστα θα υπολογίζει το µέσο όρο  

• των πέντε  καλύτερων αποτελεσµάτων των αγωνισµάτων SL & GS 

• των δύο καλύτερων αποτελεσµάτων των αγωνισµάτων DH, AC, SG 

στη διάρκεια του Ολυµπιακού διαστήµατος πρόκρισης 1 July 2020 to 16 
January 2022.  

     Olympic Quota Allocation List  

Η λίστα αυτή είναι η συνολική κατάταξη των αθλητών και αθλητριών από 
τους/τις πρώτους/ες 500 της Οlympic FIS points list των δύο καλύτερων 

Πίνακας Qualification Eligibility

Downhill <=80.00 pts 

Super-G <=80.00 pts 

*Alpine 
Combined 

<=160.00 pts και  <=80.00 pts  Downhill

Slalom <=160.00 pts 

Giant Slalom <=160.00 pts 

Mixed Team 
Parallel

Να έχει τουλάχιστον το ένα κριτήριο από τα 
πάνω αγωνίσµατα
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βαθµολογικά αγωνισµάτων της ολυµπιακής περιόδου. Η λίστα θα δηµοσιευ-
τεί τις 17 Ιανουαρίου 2022. 

Ηλικιακές προυποθέσεις 

Γεννηµένοι πριν από την 1 Ιανουαρίου 2006 

Κριτήρια επιλογής ελλήνων αθλητών και αθλητριών  

1. Οι αθλητές/τριες που θα έχουν πετύχει τις προυποθέσεις του βασικού 
κριτήριου σε ένα  από τα αγωνίσµατα της Οlympic FIS points list κερδί-
ζουν τη θέση πρόκρισης για τους ΟΑ. 

2. Στην περίπτωση που περισσότεροι αθλητές/τριες, από τις θέσεις που δι-
καιούται η χωρα µας, θα έχουν πετύχει τις προυποθέσεις του βασικού 
κριτηρίου σε ένα από τα αγωνίσµατα της Οlympic FIS points list, οι 
αθλητές/τριες µε την καλύτερη κατάταξη στην Οlympic FIS points list 
κερδίζουν τη θέση πρόκρισης για τους ΟΑ.  

3. Στην περίπτωση που δοθούν στην χώρα µας περισσότερες θέσεις, από 
την Olympic Quota Allocation List, οι αθλητές/τριες µε την καλύτερη 
κατάταξη στην Olympic Quota Allocation List κερδίζουν την πρόκριση 
για τους ΟΑ.  

Προσωρινή δήλωση (long list) 

 Σύµφωνα µε την εγκύκλιο της ΕΟΕ  

Θα δηλωθούν όσοι αθλητές και αθλήτριες έχουν λιγότερους από 140 βαθ-
µούς σύµφωνα µε την Ολυµπιακή λίστα (Οlympic FIS points list) που θα 
ισχύει εκείνο το χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση που οι αθλητές ή/και οι 
αθλήτριες που έχουν λιγότερους από 140 βαθµούς δεν ξεπερνούν τον αριθµό 
των τριών (3), η λίστα της προσωρινής δήλωσης θα συµπληρωθεί µε τους 
αµέσως καλύτερους αθλητές ή και αθλήτριες µέχρι τον αριθµό των τριών.   

Τελική δήλωση: 

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο της ΕΟΕ. 

ΑΡΘΡΟ 10 

10.1 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ  
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10.1.1 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 ηµέ-
ρα διεξαγωγής του  αγώνα.  
10.1.2 Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής/τρια λόγω ανωτέρας βίας δεν 
µπορεί να συµµετάσχει σε κάποιο αγώνα που έχει δηλωθεί, πρέπει έγκαιρα 
το σωµατείο του και το αργότερο δύο (2) ηµέρες πριν την ηµέρα έναρξης του 
αγώνα, να ενηµερώσει εγγράφως την ΕΟΧΑ για το θέµα προκειµένου να γί-
νει αµέσως αντικατάστασή του/της, από τον επόµενο/η που έχει δηλώσει 
για τον συγκεκριµένο αγώνα.  
10.1.3 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. 
10.1.4 Στην περίπτωση που δεν ακολουθηθούν οι παραπάνω διαδικασίες 
τότε ο αθλητής/τρια θα παραπέµπεται στην πειθαρχική επιτροπή µε το ερώ-
τηµα του  αποκλεισµού του από διεθνείς αγώνες για εύλογο χρονικό διάστη-
µα. 
10.1.5 Εφ’ όσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις και οι δηλώσεις 
συµµετοχής για έναν συγκεκριµένο αγώνα είναι περισσότερες από το δικαί-
ωµα συµµετοχής της χώρας µας, τότε προτεραιότητα δήλωσης έχουν οι 
αθλητές µε τους καλύτερους βαθµούς FIS σε ένα από τα δύο τεχνικά αγωνί-
σµατα (SL – GS). Στα γρήγορα αγωνίσµατα (SG – SC – DH) προτεραιότητα 
έχουν οι αθλητές µε τους καλύτερους βαθµούς FIS σε ένα από αυτά. 
10.1.6 Την συµµετοχή των αθλητών της Εθνικής Οµάδας την διαχειρίζεται ο 
Οµοσπονδιακός Προπονητής της ΕΟΧΑ. Οι αθλητές της Εθνικής Οµάδας έχουν 
απόλυτη προτεραιότητα, εφ’ όσον έχουν τηρηθεί οι προθεσµίες και προη-
γούνται στη τρέχουσα διεθνή βαθµολογία.
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