
!

Σελίδα  από 20   1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΠΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

2022-23

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ



                                                                             Εγκύκλιος Αλπικών Αγωνισμάτων 2022-23

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΡΘΡΟ No 1 ……………………………………  ……………………..3 

ΑΡΘΡΟ Νο 2 ………………………………………………  …………  4 

ΑΡΘΡΟ Νο 3  …………………………………….……………………. 5 

ΑΡΘΡΟ Νο 4………………………………………………..…………..7 

ΑΡΘΡΟ Νο 5 …………………………………………………………… 8 

ΑΡΘΡΟ Νο 6    ………… ………………………………………………9 

ΑΡΘΡΟ Νο 7………………………………………………………  …10 

ΑΡΘΡΟ Νο 8…………………………………………….……….       10 

ΑΡΘΡΟ No  9………………………………………….…………….   13 

Σελίδα  από 132



                                                                             Εγκύκλιος Αλπικών Αγωνισμάτων 2022-23

ΑΡΘΡΟ 1 

1. AΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                      
Για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 θα ισχύσουν οι παρακάτω 
αγωνιστικές κατηγορίες. 

1.2 Στην περίπτωση που δεν συµπληρώνεται επαρκής αριθµός των οκτώ (8) 
αθλητών και έξι (6) σωµατείων, η κατηγορία µεταφέρεται στην αµέσως 
επόµενη (µεγαλύτερη).      

1.3 Όλοι οι αθλητές των κατηγοριών ΑΓΕΝ οφείλουν να έχουν ενεργό κωδικό 
FIS.            

Κατηγορία  Έτος γεννήσεως

Άνδρες  –Γυναίκες

"#$%

&''( και νωρίτερα 

(U21) Νέοι – Νέες &''&, 2003 και 2004

(U18)Έφηβοι  – Νεανίδες &'') και 2006

(U16) Παίδες -Κορασίδες *&+,-& 2007 και 2008

(U14) Μικροί Παίδες – Μικρές Κορασίδες *(,+-( 2009 και 2010

(U12)Παμπαίδες - Παγκορασίδες *".,*"# 2011 και 2012

Masters A (Άνδρες ) 1990 έως 1965

Masters Β (Άνδρες) 1964 και νωρίτερα

Masters C (Γυναίκες) 1990 και νωρίτερα
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ΑΡΘΡΟ Νο 2 

ΟΔΗΓΙΕΣ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΛΠΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ  

    

2.1 Προσωπικός εξοπλισµός αθλητή 
2.1.1 Γενικά ο εξοπλισµός του κάθε αθλητή θα πρέπει να είναι 
εναρµονισµένος µε τους διεθνείς κανονισµούς (FIS) της τρέχουσας 
περιόδου (2022-23) 
2.1.2 Ο κάθε αθλητής είναι απόλυτα υπεύθυνος για την επιλογή και τη 
συντήρηση του αγωνιστικού εξοπλισµού του. Οι αθλητές/ -τριες και οι αρχηγοί 
οµάδων οφείλουν να γνωρίζουν τις ισχύουσες διεθνώς προδιαγραφές (FIS 
rules) και ότι µπορεί να ελέγχονται από την Ελλανόδικο Επιτροπή.  
2.1.3  Η εργοστασιακή ένδειξη του µήκους και της ακτίνας πάνω στα Σκι είναι 
υποχρεωτική. 
2.1.4 Υποχρεωτική να είναι επίσης η χρήση κράνους προδιαγραφών 
ασφαλείας FIS (προδιαγραφών 2022-2023) σε όλα τα αγωνίσµατα για 
αθλητές και ανοιχτήρια στους αγώνες και στις προπονήσεις, καθώς και η 
ύπαρξη φρένων στα Πέδιλα. 
2.1.4.1 Τα κράνη των αθλητών για τους ΠΑMΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ είναι 
ελεύθερα όσον αφορά στις προδιαγραφές τους. 
2.1.5 Η παράβαση στις Τεχνικές Προδιαγραφές τιµωρείται µε ακύρωση του 
αθλητή. Ανάλογα µε την περίπτωση σε τέτοια παραπτώµατα µπορεί να 
τιµωρηθεί και ο προπονητής ή ο συνοδός του αθλητή αλλά και ο σύλλογός 
του. 

2.2 Δηλώσεις συµµετοχής 
Οι σύλλογοι οφείλουν να στέλνουν τις δηλώσεις συµµετοχής στο επίσηµο 
έντυπο Δήλωσης Συµµετοχής της ΕΟΧΑ, έγκαιρα µε όλα τα στοιχεία 
συµπληρωµένα. Το έντυπο της δήλωσης συµµετοχής θα αποστέλλεται µέσω 
email στον διοργανωτή σύλλογο και τον χρονοµέτρη του αγώνα σε 
διευθύνσεις που υποχρεωτικά αναφέρονται στην προκήρυξη των αγώνων ή 
µέσω του µητρώου της ΕΟΧΑ. 

2.3 Η σύσκεψη αρχηγών οµάδων  

2.3.1 Θεσµοθετείται οι συσκέψεις προ των αγώνων να γίνονται ηλεκτρονικά 
(µέσω τηλεδιάσκεψης σε πλατφόρµα της οποίας ο σύνδεσµος θα 
αναγράφεται στην προκήρυξη του εκάστοτε αγώνα). 
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Οι διοργανωτές είναι υποχρεωµένοι στο χώρο που λειτουργεί η γραµµατεία 
του αγώνα να παρέχουν σύνδεση στο διαδίκτυο.  
Οι αρχηγοί των οµάδων είναι υποχρεωµένοι να προσέρχονται στον χώρο της 
γραµµατείας του αγώνα σε χρόνο που επίσης καθορίζεται στην προκήρυξη 
προκειµένου να τακτοποιήσουν οποιαδήποτε οικονοµική υποχρέωση που τυ-
χόν υπάρχει. 
Ο έλεγχος και η επικύρωση της λίστας των συµµετοχών κάθε σωµατείου θα 
γίνεται είτε δια ζώσης στην γραµµατεία του αγώνα είτε διαδικτυακά σε χρόνο 
που θα ανακοινώνεται εγκαίρως. 

2.3.2 Διαδικασίες Κλήρωσης: 
Σε διήµερους αγώνες η E.Ε. µπορεί να κάνει κλήρωση και για τα δυο 
αγωνίσµατα [ΤK-ΓΤΚ] κατά την πρώτη σύσκεψη αν η πρόγνωση του καιρού ή 
οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν τη χάραξη συγκεκριµένου αγωνίσµατος 
και να αποφασίσει την επόµενη το πρωί ποιό αγώνισµα θα διεξαχθεί. Σε αυτή 
την περίπτωση οι συµµετέχοντες αθλητές είναι υποχρεωµένοι να έχουν πάντα 
µαζί τους τα σκι και των δυο αγωνισµάτων [ΤK - ΓΤΚ] για πιθανή περίπτωση 
αλλαγής του προγράµµατος τέλεσης του αγωνίσµατος. 
2.3.3 Σε περίπτωση που ένα αγώνισµα δεν διεξαχθεί διεξήχθη εντός 24 
ωρών από την κλήρωση του, είναι υποχρεωτικό να επαναληφθεί η κλήρωσή 
του. 
2.4. Αποτελέσµατα του αγώνα 
2.4.1 Σταθερές F και µέγιστοι βαθµοί στον υπολογισµό της ποινής για την 
περίοδο 2022 – 2023, θα είναι σύµφωνα µε τους κανονισµούς της FIS. 

ΑΡΘΡΟ Νο 3 
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΟΥΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ, ΚΥΠΕΛΛΑ, FIS και ΠΑΧ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
(Π-Κ και ΠΑΜ-ΠΑΓΚ). 

3.1 ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  
3.1.1 Στον πρώτο αγώνα της περιόδου κάθε κατηγορίας 
Δηµιουργούνται τέσσερα  (4) γκρουπ αθλητών: 
Α. ΓΚΡΟΥΠ: Κάθε σωµατείο µε την δήλωση του, έχει το δικαίωµα να ορίζει  
έναν αθλητή/τρια σε αυτό το γκρούπ. Οι αθλητές αυτοί θα κληρώνονται µεταξύ 
τους. 
Β. ΓΚΡΟΥΠ: Οι αθλητές/τριες που παραµένουν στην κατηγορία (δεύτερη 
χρονιά στην κατηγορία) θα εκκινούν σύµφωνα µε την κατάταξη τους στην 
αντίστοιχη βαθµολογία κυπέλου του αγωνίσµατος της προηγούµενης αγωνι-
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στικής περιόδου. Εξαιρούνται οι αθλητές της κατηγορίας παµπαίδων για τους 
οποίους θα λαµβάνεται υπόψιν η συνολική τους βαθµολογία . 
Γ. ΓΚΡΟΥΠ: Οι νεοεισερχόµενοι/ες στην κατηγορία αθλητές/τριες, οι οποίοι θα 
εκκινούν σύµφωνα µε την κατάταξη τους στο αντίστοιχο αγώνισµα της βαθµο-
λογίας κυπέλλου της προηγούµενης χρονιάς. Ειδικά για τους  αθλητές/τριες 
της κατηγορίας Παίδων-Κορασίδων 1 που την προηγούµενη περίοδο αγωνί-
ζονταν στην κατηγορία ΠΑΜ-ΠΑΓΚ σε κάθε περίπτωση λογίζεται η συνολική 
τους βαθµολογία και όχι η ανά αγώνισµα. 
Δ.ΓΚΡΟΥΠ: Όσοι αθλητές/τριες δεν έχουν καθόλου βαθµολογία µε  κλήρωση 
µεταξύ τους. 

3.1.2 Σε κάθε επόµενο αγώνα και στα αντίστοιχα ΠΑΧ όλων των κατηγοριών 
θα υπάρχουν τρία (3) γκρουπ αθλητών: 
Α.ΓΚΡΟΥΠ: Οι αθλητές/τριες που δηλώνονται για το γκρουπ Α από τα σωµα-
τεία τους,( Όπως ορίζεται στο άρθρο 3.1.1.) 
Β ΓΚΡΟΥΠ: Οι υπόλοιποι αθλητές/τριες  θα εκκινούν σύµφωνα µε την βαθµο-
λογία  κυπέλλου που έχουν στο αντίστοιχο αγώνισµα της τρέχουσας περιό-
δου. Εξαιρούνται οι αθλητές/τριες στην κατηγορία ΠΑΜ-ΠΑΓΚ  οι οποίοι θα 
εκκινούν σύµφωνα µε την συνολική  βαθµολογία κυπέλλου. 
Γ ΓΚΡΟΥΠ: Οι αθλητές/τριες που δεν έχουν καθόλου βαθµολογία. Οι αθλητές 
αυτοί θα κληρώνονται µεταξύ τους. 

3.1.3. Σε αγώνες FIS και ανάλογα µε τις ξένες συµµετοχές θα δηµιουργούνται 
επιπλέον κατηγορίες κλήρωσης στις οποίες οι Έλληνες αθλητές θα λαµβά-
νουν µέρος σύµφωνα µε την κατάταξή τους στην βαθµολογία  κυπέλλου του 
αντίστοιχου αγωνίσµατος . 

3.2 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Τα σωµατεία σε χρόνο που ορίζεται από την προκήρυξη του αγώνα είναι υπο-
χρεωµένα να δηλώνουν τους αθλητές τους και να ορίζουν τον αθλητή /τρια 
που θα λαµβάνει µέρος στο Α γκρουπ εκκίνησης. 

3.3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
3.3.1 Σε κάθε αγώνα ορίζεται ως µέγιστος αριθµός συµµετοχής ο αριθµός 140 
αθλητες/τριες ανά φύλο  και ανά αγώνισµα. Κάθε σωµατείο έχει δικαίωµα  
ελάχιστης εκπροσώπησης στα ΠΑΧ της κάθε κατηγορίας µε έναν αθλήτη/τρια 
ανά αγώνισµα  
3.3.2 Σε περίπτωση που δεν γίνει κανένας αγώνας στην περίοδο και πρώτος 
αγώνας είναι το ΠΑΧ της κατηγορίας ο τρόπος κλήρωσης είναι ίδιος µε την 
κλήρωση του πρώτου αγώνα όπως περιγράφεται στο άρθρο 3.1.1 

3.4  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΜ-ΠΑΓΚ 
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Κάθε αγώνας που στο ετήσιο αγωνιστικό καλεντάρι της ΕΟΧΑ ονοµάζεται 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ, θα γίνεται χωριστά για την Βόρεια και Νότια περιφέρεια. Ο 
τρόπος εκκίνησης είναι ίδιος µε τις άλλες κατηγορίες. 
3.4.1 Μορφές αγωνισµάτων κατηγοριών ΠΑΜ-ΠΑΓ 
3.4.2 Combi (SL-GS) και Παιδικό  Γιγαντιαίο.  
3.4.3 Ο αγώνας combi θα είναι συνδυασµός σλάλοµ και γιγαντιαίου µε εναλ-
λαγές στην  χάραξη, σύµφωνα µε τους κανονισµούς της FIS (608.12.1) .  
3.4.4 Οι αγώνες θα είναι δύο διαδροµών στην ίδια χάραξη  µε επιλογή της  
καλύτερης  µίας  για κάθε  αθλητή ή αθλήτρια.( bestoftwo). 
3.4.5 Σε περίπτωση που για λόγους ποιότητας πίστας κριθεί από την Ελλανό-
δικο Επιτροπή του αγώνα ότι πρέπει να γίνει νέα χάραξη για την δεύτερη δια-
δροµή, τότε θα χρησιµοποιείται ο ίδιος χαράκτης και η νέα διαδροµή  θα πρέ-
πει να είναι ίδιας φιλοσοφίας µε  την  πρώτη διαδροµή. 
3.4.6 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  
Σε περίπτωση που σε αγώνα της κατηγορίας οι αθλητές ξεπερνούν το αριθµό 
140 ανά φύλο και ανά αγώνισµα τότε προτεραιότητα συµµετοχής θα έχουν οι 
αθλητές που ηλικιακά βρίσκονται για δεύτερη χρονιά στην  κατηγορία. Το δι-
καίωµα ελάχιστης εκπροσώπησης του κάθε σωµατείου  ισχύει και για την κα-
τηγορία αυτή. 

3.5 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
Η ΕΟΧΑ θέλοντας να υποστηρίξει την ανάπτυξη των σωµατείων -αθλητών και 
εν γένει  του αθλήµατος παροτρύνει τα σωµατεία να διοργανώνουν διασυλλο-
γικούς αγώνες προαγωνιστικής ηλικίας ( U10). Η ΕΟΧΑ θα παρέχει στα σω-
µατεία που διοργανώνουν τους αγώνες αυτούς υλικοτεχνική υποδοµή και 
χρονοµέτρη εφ όσον είναι δυνατό αυτό καθώς και µετάλλια σε όλους τους 
συµµετέχοντες. 
3.5.1 Αποκλειστικη ευθύνη διοργάνωσης έχει το εκαστοτε σωµατείο το οποίο 
επιβαρύνεται και τα έξοδα.  
3.5.2 Τα αγωνίσµατα συστήνεται να είναι παιγνιώδους µορφής. 
3.5.3 Όλοι οι συµµετέχοντες θα πρέπει µε ευθύνη του διοργανωτή συλλόγου 
να ελεγχθουν αν έχουν θεωρηµένο δελτίο υγείας ή βεβαίωση ιατρού για την 
ικανότητα τους να συµµετέχουν  σε αθλητικές διοργανώσεις. 

ΑΡΘΡΟ Νο 4 
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Τα αποτελέσµατα όλων των εγχώριων διοργανώσεων θα προσµετρούνται 
στην βαθµολογία κυπέλλου η οποία θα είναι ανά αγώνισµα και συνολική. 
4.1.1 Ο τρόπος υπολογισµού για κάθε αγώνα ΚΥΠΕΛΛΟΥ-FIS -ΠΑΧ όλων 
των κατηγοριών ,από την 1η έως την 15η θέση αντίστοιχα  θα είναι 
25,20,15,12,11,10,9,8,,7,6,5,4,3,2,1. 
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4.1.2 Ειδικά για τους ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ της κατηγορίας ΠΑΜΠΑΙ-
ΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ η βαθµολογία από την 1η έως την 15η θέση αντίστοιχα  
θα είναι 15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1. 
4.2 Κυπελλούχος Ελλάδος θα ανακηρύσσεται ο αθλητής µε την µεγαλύτερη 
συνολική βαθµολογία της κατηγορίας του. 
4.3 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) 

4.3.1 Επίσης θα επιβραβεύονται ο/η καλύτερος/η έφηβος και νεανίδα κάτω 
των 18 ετών (γεννηµένοι 2005, 2006). Η κατάταξη θα προκύπτει από τις 
συνολικές βαθµολογίες των κατηγοριών αντρών και γυναικών. 
4.4 Σε αγωνίσµατα που δεν έχουν κατάταξη µέχρι πέντε (5) αθλητές ή αθλή-
τριες δεν θα υπολογίζονται οι βαθµοί κυπέλλου, ατοµικοί είτε σωµατείου. 
4.5 Τον τίτλο του κυπελλούχου Ελλάδος τον κερδίζει αθλητής/τρια που έχει 
βαθµολογία σε τουλάχιστον τρία (3) αγώνες. 
4.6 Σε περίπτωση ισοβαθµίας θα υπολογίζονται οι περισσότερες πρώτες 
νίκες, στην περίπτωση νέας ισοβαθµίας θα υπολογίζονται περισσότερες 
δεύτερες νίκες κοκ. 
4.7 Ο και η Κυπελλούχος Ελλάδος θα επιβραβεύονται  από την ΕΟΧΑ, και το 
είδος της επιβράβευσης αυτής θα κοινοποιείται πριν από την έναρξη των 
αγώνων. 
4.8 Από τις τελικές βαθµολογίες του Κυπέλλου Ελλάδος όλων των 
κατηγοριών, εξάγεται µια βαθµολογία για το κυπελλούχο σωµατείο. Για αυτή 
την βαθµολογία θα υπολογίζονται όλοι οι αθλητές που έχουν βαθµολογία 
κυπέλλου σε όλες της κατηγορίες. Από το σύνολο των βαθµών θα προκύπτει 
το Κυπελλούχο Σωµατείο των Αλπικών.  
4.9 Θα συνυπολογίζονται στη γενική βαθµολογία των σωµατείων και οι 
βαθµοί από το αγώνισµα του οµαδικού παράλληλου (εφόσον διεξαχθεί 
αγώνας). 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 ως 8η θέση θα βαθµολογούνται όλα τα σωµατεία µε 30 βαθµούς. 
4.10 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. 

ΑΡΘΡΟ Νο 5   

5.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΓΕΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ. 
(Διεθνείς Αγώνες εκτός Ελλάδος).  
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5.1.1  Οι συµµετοχες των αθλητών /τριων µας θα ακολουθούν τους τρέ-
χοντες κανονισµούς της F.I.S. (2022-23) 
5.1.2 Στις χώρες BIH, BUL, CYP, GRE, MKD και SRB και ισχύει η ποσόστωση 
των 30  συµµετοχών για κάθε χώρα. 

ΑΡΘΡΟ Νο 6  

6.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Π-Κ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ 
(Διεθνείς αγώνες εκτός Ελλάδος) 
6.1.1 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  

61.2 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 σύνολα της 
βαθµολογίας κυπέλλου, δηλαδή στο άθροισµα των βαθµών κυ-
πέλλου και από τα δύο τεχνικά αγωνίσµατα (SL,GS). 

 • 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.  

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

ΑΡΘΡΟ Νο 7 

7.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΟ 
7.1.1 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 απουσί-
ας, οι οποίοι θα πρέπει να αποδεικνύονται µε επίσηµες ιατρικές γνωµατεύ-
σεις. Εξαιρούνται αθλητές που ζουν σε άλλη Ήπειρο. 
7.1.2 Η αναλογία αντρών γυναικών έχει σχέση µε τη διοργάνωση (δικαίωµα 
συµµετοχής) και την αγωνιστική ποιότητα των αθλητών (καλύτερους βαθµούς 
FIS). 

ΑΡΘΡΟ Νο 8  
ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2022-23 

8.1  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΤΡΩΝ -ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WSCH) 

Κριτήρια F.I.S.  
• Πρόκριση Αθλητών βάση του άρθρου 9.1.3 του κανονισµού διεξαγωγής 

FIS WCH: Ελάχιστο κριτήριο SL/GS: Βαθµοί FIS σε ένα από τα πέντε 
αγωνίσµατα (SL,GS,SG,ΑC,DH) της επίσηµης και επίκαιρης λίστας της 
FIS. 

Δικαίωµα συµµετοχής: γεννηµένοι πριν το 2006 
Αρ. αθλητών: Έως (8) Άντρες και έως οκτώ (8) Γυναίκες, 
Αρ. Συνοδών: Δύο (2)Προπονητές και ένας (1) Αρχηγός 

Κριτήρια επιλογής Ε.Ο.Χ.A: 
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Τελική δήλωση: Μέχρι 15 Ιανουαρίου 2022  

Θα επιλεγούν:  
• οι τέσσερις καλύτεροι/ες  αθλητές και αθλήτριες µε βάση το Μ.Ο των δύο 
καλύτερων αποτελεσµάτων* (βαθµοί FIS) των αγωνισµάτων SL και  

• οι τέσσερις καλύτεροι/ες  αθλητές και αθλήτριες µε βάση το Μ.Ο των δύο 
καλύτερων αποτελεσµάτων* (βαθµοί FIS) του αγωνίσµατος GS  

της αγωνιστικής περιόδου 2022-23. 
   
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ        
• Σε περίπτωση ενός (1) αποτελέσµατος θα µετρά το αποτέλεσµα αυτό µε 
επιπρόσθετη ποινή 20% (rule 4.2.1.2 FIS points rules). 

8.2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ -ΝΕΑΝΙΔΩΝ (JWSCH) 

Δικαίωµα συµµετοχής: γεννηµένοι/ες από 2006 ως και 2002 /
Αρ. αθλητών: Eὠς δύο (2) αθλητές και δύο (2) αθλήτριες U21   
   Eώς δύο (2) αθλητές και δύο (2) αθλήτριες U18 /
Αρ. Συνοδών: Εώς δύο (2) Συνοδοί        

Βαθµοί FIS αθλητών: Δικαίωµα συµµετοχής θα έχουν οι αθλητές/τριες µε συ-
γκεκριµένους βαθµούς και µε βάση το Μ.Ο των δύο καλύτερων αποτελεσµα-
́των* (βαθµοί FIS) σε ένα από τα αγωνίσµατα (SL,GS,SG,SC,DH) της αγωνι-
στικής περιόδου 2022-23 (έναρξη Ιούλιος 2022), σύµφωνα µε τον παρακάτω 
πίνακα: 

Η ΕΟΧΑ θα καλύψει τα έξοδα µόνο ενός (1) άντρα και µια (1) γυναίκας. 

Οι υπόλοιποι/ες αθλητές/ες θα πρέπει να πληρώσουν, οι ίδιοι, τα έξοδα της 
αποστολής τους. 

Τελική δήλωση:Έως 8 Ιανουαρίου 2023 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Αντρες Γυναίκες

U21 90 110

U18 130 150
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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 2022-23 (έναρξη Ιούλιος 
2023)  

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

8.2.1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΕΩΝ (EYOF) 2023 

Δικαίωµα συµµετοχής: γεννηµένοι 2005 και 2006 
Αρ. αθλητών: Σύµφωνα µε την εγκύκλιο της ΕΟΕ  
Αρ. συνοδών: Σύµφωνα µε την εγκύκλιο της ΕΟΕ 

Κριτήρια επιλογής: 
Προσωρινή δήλωση: θα σταλεί συµπληρωµατική εγκύκλιος 
Θα δηλωθούν:  
Τρεις (3) Άντρες και τρεις (3) Γυναίκες (γεννηµένοι/ες το έτος 2006) καλύτεροι 
της βαθµολογίας του κυπέλλου Ελλάδος 2022 των κατηγοριών Παίδων Κορα-
σίδων.  
Τέσσερις (4) Άντρες και τέσσερις (4) Γυναίκες (γεννηµένοι/ες το έτος 2005 και 
2006) µε τους καλύτερους βαθµούς FIS σε ένα από τα αγωνίσµατα (SL, GS, 
SG, DH, AC) σύµφωνα µε την λίστα της FIS που θα ισχύει τη συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία. 

Τελική ονοµαστική δήλωση: θα σταλεί συµπληρωµατική εγκύκλιος 

• 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 2022-23. 

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

Σελίδα  από 1312



                                                                             Εγκύκλιος Αλπικών Αγωνισμάτων 2022-23

ΑΡΘΡΟ 9 

9.1 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ  
9.1.1 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 ηµέρα διε-
ξαγωγής του  αγώνα.  
9.1.2 Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής/τρια λόγω ανωτέρας βίας δεν µπο-
ρεί 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 γίνει 
αµέσως αντικατάστασή του/της, από τον επόµενο/η που έχει δηλώσει για τον 
συγκεκριµένο αγώνα.  
9.1.3 Όλες οι επαφές-ενηµερώσεις πρέπει να γίνονται πάντα µε επίσηµα έγ-
γραφα του σωµατείου και σε περίπτωση έκτακτης αλλαγής τηλεφωνικά στον 
τεχνικό Σύµβουλο της ΕΟΧΑ, αποκλειστικά από τον Πρόεδρο ή Γεν. Γραµµα-
τέα του σωµατείου ή µε γραπτή εξουσιοδότηση του σωµατείου προς την 
ΕΟΧΑ από άλλο πρόσωπο του συλλόγου. 
9.1.4 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. 
9.1.5 Εφ’ όσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις και οι δηλώσεις συµ-
µετοχής για έναν συγκεκριµένο αγώνα είναι περισσότερες από το δικαίωµα 
συµµετοχής της χώρας µας, τότε προτεραιότητα δήλωσης έχουν οι αθλητές µε 
τους καλύτερους βαθµούς FIS σε κάθε αγώνισµα ξεχωριστά.
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