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ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΑΝΑΡΡΗΥΖΖ 
 

Α.  ΔΗΑΓΩΓΖ 
 

α. Σν άζιεκα ηεο Αγσληζηηθήο Αλαξξίρεζεο (competition climbing) ζπλίζηαηαη ζηελ αλαξξίρεζε ησλ 
αζιεηψλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ηερλεηνχο αλαξξηρεηηθνχο ηνίρνπο νξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ θαη 
πξνδηαγξαθψλ, ζε θιεηζηφ ή αλνηθηφ ρψξν, πνπ  θαηά θαλφλα αλαπαξηζηνχλ ην θπζηθφ αλάγιπθν ηνπ 
βξάρνπ. Οη ηνίρνη απηνί έρνπλ επίπεδεο επηθάλεηεο, δίεδξα, γσλίεο θαη αξλεηηθέο θιίζεηο, ελψ είλαη 
εμνπιηζκέλoη κε ηερλεηέο ιαβέο πνπ αθνχ ηνπνζεηεζνχλ  ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ θάζε ηνίρνπ απνηεινχλ ηε 
δηαδξνκή ηνπ αγψλα. Σν ειάρηζην ζπληζηψκελν πιάηνο γηα θάζε δηαδξνκή είλαη 3 κέηξα θαη ην ειάρηζην 
χςνο ηεο θάζε δηαδξνκήο 12 κέηξα γηα ηνπο αγψλεο δπζθνιίαο- ηαρχηεηαο θαη 5 κέηξα γηα ηνπο αγψλεο 
bouldering. Ο ηξφπνο ηνπνζέηεζεο ησλ ιαβψλ ραξαθηεξίδεη θαη ηε δπζθνιία ηεο θάζε δηαδξνκήο. 
β.  Ζ αγσληζηηθή αλαξξίρεζε (κε ηελ έλλνηα ηνπ αγσλίζκαηνο) ζεσξείηαη αηνκηθφ άζιεκα. 
γ.  Οη αζιεηέο ηεο αγσληζηηθήο αλαξξίρεζεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ εξαζηηερλψλ αζιεηψλ. 
 
 

Β.  ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΑΓΩΝΔ 
 

1.  Δίδε  αγώλσλ 
 

Δπίζεκνη αγψλεο αγσληζηηθήο αλαξξίρεζεο γηα ηελ  Διιάδα ζεσξνχληαη : 

 Σν Παλειιήλην Πξσηάζιεκα Αγσληζηηθήο Αλαξξίρεζεο (1 αγψλαο) ζηα αγσλίζκαηα: Γπζθνιίαο, 
Σαρχηεηαο, Boulder. 

 ην Κχπειιν «Αζ. Λεπθαδίηε» Αγσληζηηθήο Αλαξξίρεζεο αγψληζκα δπζθνιίαο (ηνπιάρηζηνλ 2 
αγψλεο) 

 ην Κχπειιν αγψλσλ «Bouldering» αγσληζηηθήο αλαξξίρεζεο (ηνπιάρηζηνλ 2 αγψλεο) 

 ην Κχπειιν Αλάπηπμεο Νέσλ (ηνπιάρηζηνλ 2 αγψλεο) 

 νη Πεξηθεξεηαθνί αγψλεο αγσληζηηθήο αλαξξίρεζεο (2-4 αγψλεο)  

Δθηφο ησλ παξαπάλσ αγψλσλ, ε Οκνζπνλδία κπνξεί λα δηνξγαλψλεη θαη άιινπο αγψλεο, εάλ θξίλεηαη 
απαξαίηεην π.ρ. αγψλεο «open», δηεζλείο αγψλεο θ.ά. Παλειιήληνη αγψλεο φκσο ζεσξνχληαη κφλν ηα 
παλειιήληα πξσηαζιήκαηα. 

 Δγθεθξηκέλνο γηα ηελ Δ.Ο.Ο.Α. αγψλαο ζεσξείηαη απηφο πνπ δηνξγαλψλεη ε Οκνζπνλδία, ή έλα 
σκαηείν ηεο αιιά κε ηελ έγθξηζή ηεο. 

 Ζ αγσληζηηθή πεξίνδνο είλαη απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη θαη 31 Γεθεκβξίνπ. 

 

Ζ Οκνζπνλδία ζπκκεηέρεη (ή θαη δηνξγαλψλεη) ηνπο παξαθάησ αγψλεο  : 

 Βαιθαληθνί αγψλεο 

 Δπξσπατθφ πξσηάζιεκα 

 Παγθφζκηo πξσηάζιεκα  

 αγψλεο  Παγθνζκίνπ Κππέιινπ 

 αγψλεο  Παγθνζκίνπ Κππέιινπ «bouldering» 
 

Γηα ζπκκεηνρή ζηνπο αγψλεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζπζηήλνληαη εζληθέο θαη πξν-εζληθέο νκάδεο γηα ηηο 
νπνίεο ηζρχεη ν θαλνληζκφο πνπ αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην Ε. 
 

Γηα λα ζεσξεζεί φηη έγηλε έλαο αγψλαο ή γηα λα ηζρχεη κία θαηεγνξία πξέπεη λα ππάξρνπλ 
ηνπιάρηζηνλ 3 ζπκκεηνρέο αζιεηψλ. 
 
2. Γηεπθξηλήζεηο πεξί ησλ αγώλσλ 
 

α. Πεξηθεξεηαθνί  αγώλεο. Σεινχληαη ζηηο πεξηθέξεηεο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Δ.Ο.Ο.Α. θαη  
πξαγκαηνπνηνχληαη εθφζνλ ην Γ. ηεο Δ.Ο.Ο.Α ην θξίλεη. Μέζα απφ απηνχο πξνθξίλνληαη ζην Παλειιήλην 
Πξσηάζιεκα νη θαιχηεξνη αζιεηέο  
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β. Παλειιήλην Πξσηάζιεκα. Σειείηαη κηα θνξά ην ρξφλν θαη ζε ηφπν πνπ απνθαζίδεηαη κεηά απφ ηελ 
ππνβνιή πξνηάζεσλ απφ ζσκαηεία κέιε ΔΟΟΑ γηα ηε δηνξγάλσζή ηνπ. Πεξηιακβάλεη ηα αγσλίζκαηα 
Γπζθνιίαο –Σαρχηεηαο - Boulder. ’ απηφ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ: 
                Όινη νη  αζιεηέο πνπ  έρνπλ ιάβεη κέξνο θαη έρνπλ πξνθξηζεί απφ ηνπο Πεξηθεξεηαθνχο αγψλεο 
  i) ‘Όινη νη αζιεηέο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηεο Δ.Ο.Ο.Α.. 
  ii) Όζνη αζιεηέο δελ έρνπλ ηηκσξεζεί κε θάπνηα ζρεηηθή πνηλή. 
(ζχκθσλα κε ην Γηεζλή Καλνληζκφ UIAA – Climbing) 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο αλά αγψληζκα έρνπλ νη εμήο θαηεγνξίεο : 
Αγώληζκα Γπζθνιίαο: Πξναγσληζηηθή Α (αγφξηα) – Πξναγσληζηηθή Α (θνξίηζηα), Πακπαίδσλ-
Παγθνξαζίδσλ, Παίδσλ - Κνξαζίδσλ, Δθήβσλ - Νεαλίδσλ, Αλδξψλ-Γπλαηθψλ 
Αγώληζκα Σαρύηεηαο: Πξναγσληζηηθή Α (αγφξηα) – Πξναγσληζηηθή Α (θνξίηζηα), Πακπαίδσλ –
Παγθνξαζίδσλ, Παίδσλ - Κνξαζίδσλ, Δθήβσλ - Νεαλίδσλ, Αλδξψλ - Γπλαηθψλ 
Αγώληζκα Boulder: Αλδξψλ - Γπλαηθψλ  γηα αζιεηέο 16 εηώλ θαη άλσ 
 
 

γ. Κύπειιν «Αζ. Λεπθαδίηε». Γηνξγαλψλεηαη ζε αξηζκφ γχξσλ (δχν ηνπιάρηζηνλ) φπσο εμαγγέιιεηαη ζηελ 
αξρή θάζε αγσληζηηθνχ έηνπο ζην εκεξνιφγην αγψλσλ πνπ ζπληάζζεη ε Δ.Ο.Ο.Α. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 
έρνπλ φινη νη αζιεηέο ησλ ζπιιφγσλ - κειψλ ηεο Δ.Ο.Ο.Α. θαη ζε φπνηνλ γχξν ζειήζνπλ απηνί. 
Καηεγνξίεο: Πξναγσληζηηθή Β (αγφξηα) - Πξναγσληζηηθή Β (θνξίηζηα), Πξναγσληζηηθή Α (αγφξηα) - 
Πξναγσληζηηθή Α (θνξίηζηα), Πακπαίδσλ – Παγθνξαζίδσλ, Παίδσλ – Κνξαζίδσλ, Δθήβσλ – Νεαλίδσλ 
,Αλδξψλ  – Γπλαηθψλ ,   
   

δ. Κύπειιν Βνπldering. Ηζρχνπλ  φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν  γ 
ηνπο αγψλεο Βνπldering  ηζρχνπλ νη θαηεγνξίεο πξν-αγσληζηηθή Α- Πακπαίδσλ – Παγθνξαζίδσλ, Παίδσλ – 
Κνξαζίδσλ ,Έθεβσλ – Νεαλίδσλ, Αλδξψλ – Γπλαηθψλ   
ε. Κύπειιν Αλάπηπμεο Νέσλ: Ηζρχνπλ  φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν  γ 
ην Κχπειιν Αλάπηπμεο Νέσλ ηζρχνπλ νη θαηεγνξίεο Πξναγσληζηηθή Β (αγφξηα) - Πξναγσληζηηθή Β 
(θνξίηζηα), Πξναγσληζηηθή Α (αγφξηα) - Πξναγσληζηηθή Α (θνξίηζηα), Πακπαίδσλ – Παγθνξαζίδσλ, Παίδσλ – 
Κνξαζίδσλ 
 

ε.  Γηεζλείο αγώλεο θάζε είδνπο. Δίλαη αγψλεο, δπζθνιίαο, ηαρχηεηαο, bouldering, ηνπο νπνίνπο 
αλαιακβάλεη ε Δ.Ο.Ο.Α. κεηά απφ αίηεζε ηεο ζηελ U.I.A.A.- Climbing. Οη αγψλεο δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ 
Δ.Ο.Ο.Α. θαη ηεινχληαη απφ ηελ ίδηα ή κε ζπλ-δηνξγάλσζε ζπιιφγνπ ή εγθεθξηκέλνπ θνξέα απφ ηελ 
νκνζπνλδία. 
 

ζη. Αγώλεο open. Δίλαη αγψλεο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ζσκαηεία ή θνξείο θαη δελ δίλνπλ βαζκνινγία ζην 
ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ ζσκαηείσλ ηεο Δ.Ο.Ο.Α. Γηα ηνπο παξαπάλσ αγψλεο απαηηείηαη έγθξηζε ηεο 
Δ.Ο.Ο.Α 
 

3. Καηεγνξίεο αγώλσλ 
 

3-1. Οξηζκνί 
 

α. Αγώλεο Γπζθνιίαο απνθαινχληαη  νη αγψλεο πνπ ε αλαξξίρεζε γίλεηαη «επί θεθαιήο» κε ηνλ 
αλαξξηρεηή λα είλαη δεκέλνο θαη αζθαιηζκέλνο  απφ θάησ φπνπ ην θάζε ζεηάθη πεξληέηαη δηαδνρηθά 
ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη φπνπ ην χςνο πνπ θαιχπηεηαη (ή ζε πεξίπησζε θάιπςεο ηκεκάησλ 
ηξαβέξζαο ή ζηέγεο, ε κεγαιχηεξε απφζηαζε θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηεο δηαδξνκήο) θαζνξίδεη ηε ζέζε ηνπ 
αζιεηή  ζε έλα απφ ηνπο γχξνπο ηνπ αγψλα. ηελ θαηεγνξία Πξν-αγσληζηηθή Β αγφξηα – Πξν-αγσληζηηθή Β 
θνξίηζηα νη αζιεηέο αλαξξηρψληαη κε top-rope ζρνηλί απφ πάλσ  
 
 

β. Αγώλεο Σαρύηεηαο απνθαινχληαη νη αγψλεο πνπ επηρεηξνχληαη απφ αζιεηέο πνπ αλαξξηρψληαη κε top 
rope – ζρνηλί απφ πάλσ -. Ο ρξφλνο πνπ επηηπγράλεηαη απφ ηνλ αζιεηή γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο δηαδξνκήο 
θαζνξίδεη ηε ζέζε ηνπ ζε έλα απφ ηνπο γχξνπο ηνπ  αγψλα. 
 

γ. Αγώλεο Bouldering νλνκάδνληαη νη αγψλεο πνπ απνηεινχληαη απφ έλαλ αξηζκφ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ 
αλαξξίρεζεο.  Σν ζχλνιν ησλ επηηπρψο νινθιεξσκέλσλ πξνβιεκάησλ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ 
πξνζπαζεηψλ θάζε αγσληδφκελνπ ζα ηνπ δίλεη ηελ ηειηθή ηνπ θαηάηαμε ζηνλ αγψλα. 
 

3-2. Οη αγψλεο Γπζθνιίαο θαη Σαρχηεηαο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ δηαδξνκέο πνπ επηρεηξνχληαη:  

 On sight κεηά απφ κηα θαζνξηζκέλε πεξίνδν παξαηήξεζεο ηεο δηαδξνκήο. 

 Μεηά απφ επίδεημε ηεο δηαδξνκήο απφ επίζεκν ππεχζπλν δηαδξνκψλ (Αγψλεο Σαρχηεηαο) 

 Μεηά απφ ζπγθεθξηκέλε εμάζθεζε πάλσ ζηε δηαδξνκή (πξνζπάζεηεο). 
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3-3. Ζ πξνζπάζεηα αλαξξίρεζεο ελφο αζιεηή ζε κηα δηαδξνκή ζα γίλεηαη κεηά απφ κία θαζνξηζκέλε πεξίνδν 
παξαηήξεζεο. H πεξίνδνο παξαηήξεζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα έμη (6) ιεπηά γηα θάζε δηαδξνκή.  Γελ 
επηηξέπεηαη ζηνπο αζιεηέο λα αλαξξηρεζνχλ δνθηκαζηηθά θαηά ηελ  επίζεκε πεξίνδν παξαηήξεζεο. 
 

3-4. Οη Αγψλεο Κππέιινπ κπνξεί λα απνηεινχληαη απφ μερσξηζηέο θαηεγνξίεο Γπζθνιίαο, Σαρχηεηαο θαη 
Bouldering. Γελ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ φιεο νη θαηεγνξίεο ζε φινπο ηνπο αγψλεο Κππέιινπ, αιιά 
φηαλ ην θχπειιν μεθηλά κε θάπνηεο θαηεγνξίεο αγψλσλ, ηφηε φινη νη αγψλεο – γχξνη ηνπ θππέιινπ-  πξέπεη 
λα ηειεζηνχλ θαη κ’ απηέο ηηο θαηεγνξίεο  αγψλσλ. 
 
4. Καηεγνξίεο αζιεηώλ 
 

4-1 Οη θαηεγνξίεο ζα αιιάδνπλ κε βάζε ην εκεξνινγηαθό έηνο .  
ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαγξάθνληαη νη ειηθίεο ησλ αζιεηψλ ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο γηα ηα επφκελα 
ρξφληα ζε ζπλάξηεζε κε ηηο θαηεγνξίεο ηεο Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο Αλαξξίρεζεο (IFSC) . 
 

ΔΣΟ 

MEN – WOMEN 
Αλδξώλ-
Γπλαηθώλ 

JUNIORS 
Δθήβσλ -
Νεαλίδσλ 

YOUTH A΄ 
Παίδσλ-

Κνξαζίδσλ 

YOUTH B΄ 
Πακπαίδσλ-

Παγθνξαζίδσλ 

ΠΡΟΑΓΩΝΗΣΗΚΖ 
αγόξηα-θνξίηζηα 

Α΄ 

ΠΡΟΑΓΩΝΗΣΗΚΖ 
αγόξηα-θνξίηζηα 

Β΄ 

             

              

2010 1990 θαη πάλσ 
1991 
1992 

1993  
1994 

1995 
 1996 

1997-1998 
1999-2000 

2001 
2002 

              

2011 1991 θαη πάλσ 
1992 
1993 

1994 
1995 

1996 
 1997 

1998-1999 
2000-2001 

2002 
 2003 

              

2012 1992 θαη πάλσ 
1993 
1994 

1995 
1996 

1997 
1998 

1999-2000 
2001-2002 

2003 
2004 

 
 
 
Οη αζιεηέο ηεο θαηεγνξίαο Πξναγσληζηηθή Β (αγφξηα – θνξίηζηα) πνπ είλαη θαη νη λεφηεξνη αζιεηέο ζα πξέπεη 
λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην φγδνν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ αζιεηηθνχ ηνπο 
δειηίνπ. Απηφ πξέπεη λα γίλεη ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ ηνλ αγψλα φπσο νξίδεη ν θαλνληζκφο θαη ηζρχεη 
κφλν  γηα ηνπο αγψλεο Κππέιινπ «Αζ. Λεπθαδίηε» & Κππέιινπ Αλάπηπμεο. Οη αζιεηέο ηνπ Κππέιινπ 
Boulder πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 10ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη λα έρνπλ εθδψζεη  αζιεηηθφ δειηίν 
έλα κήλα πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ. 
 
 

4-2. Κάζε θαηεγνξία γηα λα ηειεζηεί ρξεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ζπκκεηνρέο αζιεηψλ. Δμαίξεζε γίλεηαη 
ζηνπο πεξηθεξεηαθνχο αγψλεο  φπνπ ε θαηεγνξία κπνξεί λα ηειεζηεί θαη κε δχν άηνκα. Αλ ζηνπο ίδηνπο 
αγψλεο ζε κηα θαηεγνξία ππάξρεη κφλνλ έλα άηνκν ηφηε ε θαηεγνξία δελ ηειείηαη, ν αζιεηήο πξνθξίλεηαη γηα 
ην πξσηάζιεκα ελψ ηαπηφρξνλα ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέξνο ζηελ παξαπάλσ θαηεγνξία εθηφο 
ζπλαγσληζκνχ. 
 

4-3. Κάζε αζιεηήο ζα εγγξάθεηαη απφ ην ζχιινγφ ηνπ ζηνπο αγψλεο ζε θαηεγνξία βάζεη ησλ παξαπάλσ. Ο 
αζιεηήο φκσο έρεη δηθαίσκα λ’ αλέβεη θαηεγνξία, δει. λα γξαθηεί ζηελ ακέζσο επφκελε θαηεγνξία (παίδσλ 
 εθήβσλ) κε έγγξαθε αίηεζε ηνπ ζπιιφγνπ ηνπ πξνο ηνλ Σ.Δ. Απηφ πξνυπνζέηεη θαη ηελ έγγξαθε άδεηα / 
βεβαίσζε ησλ γνλέσλ ή θεδεκφλσλ, ζηελ πεξίπησζε αλειίθσλ. 
 

4-4. Ζ κφλε πεξίπησζε πνπ δελ επηηξέπεηαη απηφ, είλαη φηαλ κε ηελ άλνδν θαηεγνξίαο ελφο αηφκνπ δελ 
ππάξρεη δπλαηφηεηα ηέιεζεο ηεο παξαθάησ θαηεγνξίαο. Γει. ηα άηνκα γίλνληαη απφ ηξία – δχν ζην 
πξσηάζιεκα ή απφ δχν – έλα ζηνπο πεξηθεξεηαθνχο. 
 

4-5. Δπηηξέπεηαη ε άλνδνο φισλ ησλ αηφκσλ ηεο θαηεγνξίαο ζηελ παξαπάλσ θαηεγνξία φηαλ απηά δελ 
μεπεξλνχλ ηα ηξία. 

4-6. Όηαλ έλαο αζιεηήο αλέβεη θαηεγνξία, ηφηε πξέπεη λα ζπλερίζεη ζ’ απηήλ θαζ’ φιν ην αγσληζηηθφ έηνο, γηα 
ηε ζπγθεθξηκέλε δηνξγάλσζε. Γειαδή αλ πξφθεηηαη γηα πεξηθεξεηαθνχο  αγψλεο ηφηε ηζρχεη θαη γηα ην 
πξσηάζιεκα, ή, αλ πξφθεηηαη γηα ηνλ πξψην αγψλα θππέιινπ ηφηε ηζρχεη θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο γχξνπο. 
Δπηηξέπεηαη φκσο, λ’ αγσληζηεί ζε κηα θαηεγνξία γηα ην έλα είδνο αγψλα θαη ζε δηαθνξεηηθή γηα άιιν είδνο 
αγψλα (δπζθνιίαο, ηαρχηεηαο).  
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5. Γειώζεηο ζπκκεηνρήο 
 

5-1. ηνπο αγψλεο έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα κεηά ηελ έθδνζε αζιεηηθήο 
ηαπηφηεηαο, νη Έιιελεο αζιεηέο, νη νκνγελείο αζιεηέο θαη απφ ηνπο αιινδαπνχο κφλν νη Κχπξηνη αζιεηέο. 
Όιεο νη δειψζεηο ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λ’ απνζηέιινληαη ζην δηνξγαλσηή ζχιινγν ην αξγφηεξν κηα 
εβδνκάδα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγψλσλ. 
 

5-2. Απαγνξεχεηαη λα ιακβάλεη κέξνο ζε νπνηνλδήπνηε αγψλα (επίζεκν ή κε), αζιεηήο πνπ δελ είλαη 
αζθαιηζκέλνο θαηά αηπρεκάησλ. Ο Γελ. Γξακκαηέαο ηνπ ζσκαηείνπ ζπκπιεξψλεη ηε Βεβαίσζε Αζθάιηζεο 
ζην Γειηίν Αζθάιηζεο Αζιεηή (έληππν ηεο Οκνζπνλδίαο). 

 

5-3. Απαγνξεχεηαη λα ιακβάλεη κέξνο ζε νπνηνλδήπνηε αγψλα (επίζεκν ή κε), αζιεηήο πνπ δελ έρεη Γειηίν 
Τγείαο Αζιεηή (έληππν ηεο Οκνζπνλδίαο) πνπ λα θαιχπηεη ην έηνο δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ. ε εηδηθέο 
πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα δεηεζεί ε επηηφπνπ εμέηαζε ελφο αζιεηή πξηλ, θαηά, ή κεηά ηνλ αγψλα αλ ην θξίλεη 
ζθφπηκν ν Σ.Δ., ή ν ηαηξφο ησλ αγψλσλ. 

 

5-4. Σα Γειηία Τγείαο θαη Αζθάιηζεο επηδεηθλχνληαη ζηα αξκφδηα ζηειέρε ησλ αγψλσλ. Δάλ αζιεηήο δελ ηα 
παξνπζηάζεη, άζρεηα εάλ έρεη ή φρη, δελ κπνξεί λα ιάβεη  κέξνο ζηνλ αγψλα. 

 

5-5. Απαγνξεχεηαη έλαο αζιεηήο λα ιακβάλεη κέξνο ζε νπνηνλδήπνηε αγψλα (επίζεκν ή κε), ηελ ίδηα 
αγσληζηηθή πεξίνδν, σο αζιεηήο 2 σκαηείσλ. 

 

5-6. Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή σκαηείνπ ή αζιεηή ζε αγψλεο πνπ γίλνληαη ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, 
αλ απηνί δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Οκνζπνλδία. 

 

 
6. Τπνρξεώζεηο θαη δηθαηώκαηα αξρεγώλ – πξνπνλεηώλ 
 
 

6-1. Οη αξρεγνί είλαη ππεχζπλνη γηα ηνπο αζιεηέο ηνπ ζπιιφγνπ ηνπο θαη ππφινγνη ζηνλ Σ.Δ θαη θαη’ 
επέθηαζε ζηελ Δ.Ο.Ο.Α. γη’ απηνχο θαη γηα ηηο πξάμεηο ηνπο. 
 

6-2. Κάζε νκάδα κπνξεί λα παξίζηαηαη ζηνλ Σ.Δ. ή ζηνλ Δθπξφζσπν ηεο Δ.Ο.Ο.Α. κφλν κέζσ ηνπ αξρεγνχ 
ηεο. 
 

6-3. Ο αξρεγφο θαη θαη’ επέθηαζε νη αζιεηέο ηνπ ζπιιφγνπ ηνπ, πξέπεη λα απνδέρνληαη, ηνπο θαλνληζκνχο 
αγψλσλ, ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. γηα ηνπο αγψλεο ην Καηαζηαηηθφ θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ, θαη ηηο 
απνθάζεηο ηηο Διιαλνδίθνπ Δπηηξνπήο ή ηνπ Σ.Δ. Ο αξρεγφο έρεη ην δηθαίσκα ηεο έλζηαζεο, φπνπ γηα ηνπο 
κελ αγψλεο θαηαηίζεηαη γξαπηψο ζηνλ Σ.Δ. γηα δε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. κέζσ ηνπ ζπιιφγνπ ηνπ. Ζ 
έλζηαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ ζα αθνινπζεί ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην Κεθάιαην  
«Γηαδηθαζία εθέζεσλ». 
 

6-4. Ο αξρεγφο, ή ν πξνπνλεηήο ζα δεισζεί ζηελ Δ.Ο.Ο.Α. καδί κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζπιιφγνπ. 
 

 
7.  Αζιεηηθή πεξηβνιή  νκάδσλ θαη εμνπιηζκόο 
 

7-1. Ο εμνπιηζκφο θαη ε αζιεηηθή πεξηβνιή ηνπ θάζε αζιεηή ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο 
θαη ηελ ειιεληθή αζιεηηθή λνκνζεζία. 
 

7-2.Αζιεηηθή Πεξηβνιή  Οκάδαο: Όπνπ είλαη εθηθηφ, θαη ηδίσο ζε ηειεηέο απνλνκήο, νη αζιεηέο θαη νη 
επίζεκνη εθπξφζσπνη  ηεο νκάδαο πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθα  ληπκέλνη. 
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7-3. Με εμαίξεζε ηελ αζιεηηθή θαλέια πνπ παξέρεηαη (πξναηξεηηθά) απφ ηελ Δ.Ο.Ο.Α. ή ηνλ δηνξγαλσηή, 
θάζε αζιεηήο είλαη ειεχζεξνο λα επηιέμεη νπνηαδήπνηε εμάξηηζε ζέιεη απφ ηηο εγθεθξηκέλεο ηεο U.I.A.A., 
φπσο παπνχηζηα, θξάλνο, θφξκα, ζαθνπιάθη καγλεζίαο, έρνληαο ππφςε ηα αθφινπζα: 
α. Κξάλνο: ζα αλαθέξεη κφλν ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη / ή  ην ινγφηππφ ηνπ. 
β. Αζιεηηθή θαλέια: Ζ παξερφκελε απφ ην δηνξγαλσηή. Γελ πξέπεη λα είλαη θνκκέλε ή αιιηψο 
κεηαπνηεκέλε, ελψ ζα θέξεη απαξαηηήησο ηνλ επίζεκν αξηζκφ ηνπ αζιεηή ζην πίζσ κέξνο ηεο. 
γ. Μπσληξηέ (δψλε): ζα αλαθέξεη κφλν ην φλνκα ηνπ  θαηαζθεπαζηή φπσο θαη ην ινγφηππν ηνπ ζπφλζνξα, 
φρη κεγαιχηεξν απφ 200 mm

2
. 

δ. αθνπιάθη καγλεζίαο: Θα αλαθέξεη κφλν ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή φπσο θαη ην ινγφηππν ηνπ 
ζπφλζνξα, φρη κεγαιχηεξν απφ 100 mm

2
. 

ε. Φφξκα-παληειφλη: Θα αλαθέξεη ζε θάζε κπαηδάθη ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή φπσο θαη ην ινγφηππν ηνπ 
ζπφλζνξα, φρη κεγαιχηεξν απφ 300 mm

2
.
 

ζη. Παπνχηζηα θαη θάιηζεο: Θα αλαθέξνπλ κφλν ηνλ θαηαζθεπαζηή ή θαη ην ινγφηππφ ηνπ. 
 

7-4. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ παξαπάλσ άξζξσλ ηνπ θαλνληζκνχ νη αζιεηέο ζα απνθιείνληαη. 
 

7-5. Ζ Δ.Ο.Ο.Α. ή θαη ν δηνξγαλσηήο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα αλαγξάθεηαη ε επσλπκία ηνπο ή  εθείλε ησλ 
ρνξεγψλ ζηελ αζιεηηθή θαλέια κε ην λνχκεξν ηνπ αζιεηή. Αθφκα θη αλ απηφ είλαη αληαγσληζηηθφ πξνο ηνλ 
ρνξεγφ κηαο νκάδνο ε επηινγή ηεο νκνζπνλδίαο έρεη ηνλ θχξην ιφγν. 
 
7-6 ε πεξίπησζε πνπ αζιεηήο ε ην ζσκαηείν επηζπκεί λα αλαγξάθεηαη ζηα ξνχρα ε επσλπκία ρνξεγνχ ζα 
πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί έγθξηζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Ο.Ο.Α.  
 
8. Έπαζια - βξαβεία 
 

8-1. Ζ Δ.Ο.Ο.Α. κεηά ην πέξαο ησλ αγψλσλ απνλέκεη ζηνπο ληθεηέο έπαζια σο εμήο: 

 ζηνλ πξψην ληθεηή θάζε θαηεγνξίαο αγψλσλ θχπειιν. 

 ζηνπο ηξεηο πξψηνπο ληθεηέο κεηάιιηα.  

 ζηνπο έμη πξψηνπο ληθεηέο δηπιψκαηα. 
 

8-2. ε Δ.Ο.Ο.Α. θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε ρνξεγφ ή κε επί κέξνπο ρνξεγφ κπνξεί λα δψζεη θαη βξαβεία ζηνπο 
ληθεηέο. Σα βξαβεία απηά κπνξεί λα είλαη πιηθά ή ρξεκαηηθά. 
 

 
 

Γ.  ΓΗΟΡΓΑΝΩΖ ΑΓΩΝΩΝ 
 
1. Αίηεζε δηνξγάλσζεο αγώλα    
 
Έλα ζσκαηείν ή θνξέαο πξέπεη λα πξνβεί ζε έγγξαθε αίηεζε πξνο ηελ Δ.Ο.Ο.Α. φηαλ απηή αλαθνηλσζεί κε 
εγθχθιην πξνο ηα ζσκαηεία κέιε ηεο Δ.Ο.Ο.Α.   
 
2. Πξνθήξπμε αγώλσλ 
 

  Ο δηνξγαλσηήο ζχιινγνο ή θνξέαο νθείιεη λα πξνθεξχμεη ηνπο αγψλεο έλα κήλα πξηλ ηελ 
εκεξνκελία ηέιεζήο ηνπο. ηελ πξνθήξπμε ζα αλαθέξεηαη: 

 ε εκεξνκελία 

 ν ηφπνο δηεμαγσγήο 

 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη φξνη ζπκκεηνρήο. 

 νη θαηεγνξίεο αζιεηψλ  κε βάζε ηελ ειηθία 

 ην πξφγξακκα ησλ αγψλσλ. 
 ε πεξίπησζε αιιαγήο ζην πξφγξακκα ή ηελ εκεξνκελία ησλ αγψλσλ πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ε 
Δ.Ο.Ο.Α., θαζψο θαη νη ζχιινγνη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. 
 
3. Δγθαηαζηάζεηο αγώλσλ 
 

  Ο δηνξγαλσηήο πξέπεη λα παξέρεη ηα αθφινπζα : 
α. Γξαθείν Γηνξγαλσηή / Γξακκαηεία: ππεχζπλν γηα ζέκαηα νξγάλσζεο αγψλσλ ηελ εμππεξέηεζε θαη 
ππνδνρή ησλ κειψλ ηεο Δ.Ο.Ο.Α.  θαη ησλ αξρεγψλ ή πξνπνλεηψλ νκάδσλ ησλ ζπιιφγσλ. 
β. εγθαηαζηάζεηο ππεξεζηψλ εγγξαθήο γηα ηνπο επίζεκνπο ζπλνδνχο νκάδσλ θαη γηα άιιεο 
πξνζσπηθφηεηεο (π.ρ. πξνζθεθιεκέλνπο, ηειεφξαζε, ηχπνο θιπ). 
γ. Εψλε απνκφλσζεο θαη εγθαηαζηάζεηο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο.  
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δ. Υψξν εγγξαθήο ζηε δψλε απνκφλσζεο - ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο δψλεο, φπσο θαη 
ηνλ έιεγρν φισλ ησλ αηφκσλ πνπ εηζέξρνληαη ή εμέξρνληαη ηνπ ρψξνπ απνκφλσζεο.  
ε. Σνίρν γηα δέζηακα θαη πξνπφλεζε ζηε δψλε απνκφλσζεο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο. 
ζη. Υψξν κεηάβαζεο πιεζίνλ ηνπ αλαξξηρεηηθνχ ηνίρνπ  ήηνη ελδηάκεζε δψλε (transit zone). 
δ. Ηδηαίηεξν ρψξν απνκφλσζεο δίπια ζηνλ αλαξξηρεηηθφ ηνίρν γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξίπησζε ηερληθνχ 
πεξηζηαηηθνχ. Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ηζρχνπλ απζηεξψο νη θαλφλεο 
απνκφλσζεο κεηαμχ ησλ δηαγσληδνκέλσλ φηαλ 2 νη πεξηζζφηεξνη βξίζθνληαη ζηνλ μερσξηζηφ ρψξν 
απνκφλσζεο νπνηαδήπνηε ψξα. 
ε. Υψξν αγψλσλ κπξνζηά απφ ηνλ αλαξξηρεηηθφ ηνίρν, ζηνλ νπνίν ζα επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζε ππεχζπλνπο 
ησλ αγψλσλ, ζηελ Δ.Ο.Ο.Α., ζηνπο δηνξγαλσηέο, ζε αγσληδφκελνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο 
ηνπο ζηε δηαδξνκή, ζε εγθεθξηκέλα ηειενπηηθά ή θσηνγξαθηθά ζπλεξγεία θαη ζε άιια πξφζσπα πνπ έρνπλ 
έγθξηζε απφ ηνλ Σ.Δ. 
ζ. Τπεξεζία κέηξεζεο χςνπο θαη απνηειεζκάησλ εθνδηαζκέλε κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ. 
η.  Ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θαη ρψξν ηαηξείνπ. 
θ. Γξαθείν Σ.Δ. εθνδηαζκέλν κε εμνπιηζκφ video αλ απηφ είλαη δπλαηφλ. 
θα. Γξαθείν ηχπνπ. 
θβ. Φνξεηφ ππνινγηζηή θαη εθηππσηή γηα έθδνζε απνηειεζκάησλ, αλαθνηλψζεσλ. 
θ.γ Κάκεξα γηα βηληενζθφπεζε ηνπ αγψλα  
 

4. Πξνζσπηθό αγώλσλ 
 

4-1. Ζ Δ.Ο.Ο.Α. δηαηεξεί ην δηθαίσκα δηνξηζκνχ ησλ παξαθάησ επηζήκσλ γηα ηνπο εγθεθξηκέλνπο αγψλεο: 
α. Σερληθόο Δθπξόζσπνο (Σ.Δ.) Έρεη ηελ απφιπηε αξκνδηφηεηα / δηθαηνδνζία ζην ρψξν δηεμαγσγήο ηνπ 
αγψλα δειαδή απφ ην ζεκείν πνπ αζιεηέο θαη άιινη κπαίλνπλ ζηε δψλε απνκφλσζεο κέρξη ην ζεκείν πνπ 
επηζηξέθνπλ ζην δεκφζην ρψξν ηνπ ζηίβνπ. Απηή ε αξκνδηφηεηα επεθηείλεηαη θαη ζηελ θάιπςε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο ή άιισλ πνπ έρνπλ δεισζεί απφ ην δηνξγαλσηή. Ζ δηθαηνδνζία 
ηνπ Σ.Δ. ζρεηίδεηαη κε φια ηα ζέκαηα νκαιήο δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα, ελψ πξνεδξεχεη ζε φιεο ηηο ζπζθέςεηο 
ηερληθψλ ή νξγαλσηηθψλ ζεκάησλ. Ο Σ.Δ.  πξέπεη λα ππνβάιιεη ιεπηνκεξή έθζεζε γηα ηνλ αγψλα ζηελ 
Δ.Ο.Ο.Α.  
β. Κξηηέο Καηεγνξίαο . Οη Κξηηέο Καηεγνξίαο δηνξίδνληαη απφ ηελ Δ.Ο.Ο.Α. γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ Σ.Δ. ζε 
ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ αγψλα. Οη Κξηηέο Γηαδξνκψλ κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηε βνήζεηα ηνπο ζηνπο Κξηηέο 
Καηεγνξίαο. Απηφ ζπλήζσο αθνξά ηελ δηνξγάλσζε δηεζλψλ αγψλσλ. 
γ. Υαξάθηεο. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ράξαμε ησλ δηαδξνκψλ, ηνλ ηερληθφ έιεγρν θαη ηελ αζθάιεηα θάζε 
δηαδξνκήο αιιά θαη γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Σ.Δ. πάλσ ζε ηερληθά ζέκαηα. Ο ραξάθηεο πξέπεη λα ππνβάιιεη 
ιεπηνκεξή έθζεζε γηα ηνλ αγψλα ζηνλ Σ.Δ. Ο ραξάθηεο  ζπλεπηθνπξείηαη ζην έξγν ηνπ απφ ηνλ βνεζφ 
ραξάθηε. πλήζσο ε ηδηφηεηα ηνπ ραξάθηε θαη ηνπ βνεζνχ  ραξάθηε ζπκπίπηνπλ. 
δ. Δθπξόζσπνο ηεο Δ.Ο.Ο.Α. (ζπλήζσο ν Τπεχζπλνο Αγσληζηηθήο Αλαξξίρεζεο). Απφληνο ηνπ Σ.Δ. θαη 
πξηλ ηελ άθημή ηνπ ζην ρψξν ηνπ αγψλα, ν εθπξφζσπνο ηεο Δ.Ο.Ο.Α. ελεξγεί εθ κέξνπο ηνπ Σ.Δ. φζνλ 
αθνξά ηελ νξγάλσζε ηνπ αγψλα θαη έρεη ηελ απαηηνχκελε αξκνδηφηεηα γηα λα επηβεβαηψζεη φηη νη 
εγθαηαζηάζεηο θαη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ δηνξγαλσηή (δει. εγγξαθή αζιεηψλ, ππεξεζία 
κέηξεζεο χςνπο θαη απνηειεζκάησλ, ηαηξηθέο, δεκνζηνγξαθηθέο θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο) ζπκθσλνχλ κε 
ηνπο θαλνληζκνχο. Δπίζεο έρεη δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ζηηο ζπζθέςεηο ησλ δηνξγαλσηψλ αιιά θαη ζε απηέο 
ησλ Κξηηψλ ηνπ αγψλα. Ο Δθπξφζσπνο  ηεο ΔΟΟΑ αληηκεησπίδεη φια ηα ζέκαηα, εθηφο εθείλσλ πνπ 
άπηνληαη απνθιεηζηηθά ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Σ.Δ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα θαη ζα πξέπεη θαη απηφο λα 
ππνβάιιεη ιεπηνκεξή έθζεζε γηα ηνλ αγψλα. 
ε. Κξηηέο Γηαδξνκώλ Όηαλ δελ δηνξίδνληαη ζπγθεθξηκέλνη απφ ηελ Δ.Ο.Ο.Α., ν δηνξγαλσηήο πξέπεη λα 
παξέρεη έλαλ γηα θάζε δηαδξνκή.  Οη Κξηηέο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη θξηηέο ηεο ΔΟΟΑ, λα είλαη 
πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα ηνπο θαλνληζκνχο αγψλσλ ηεο Δ.Ο.Ο.Α. θαη UIAA Climbing.  θαη ζα είλαη ππφ ηελ 
θαζνδήγεζε ησλ Κξηηψλ Καηεγνξίαο, αλ απηνί ππάξρνπλ, αιιηψο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Σ.Δ . 
ζη. Αλνηρηήξη  Άηνκν πνπ επηδεηθλχεη ηηο δηαδξνκέο ζε πεξίπησζε πνπ ε δηαδξνκή γίλεηαη κεηά απφ 
επίδεημε (flash) 
δ. Αζθαιηζηέο Όηαλ δε δηνξίδνληαη ζπγθεθξηκέλνη απφ ηελ Δ.Ο.Ο.Α. ν δηνξγαλσηήο πξέπεη λα παξέρεη έλαλ 
γηα θάζε δηαδξνκή. 
Οη αζθαιηζηέο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη απφ ηελ Δ.Ο.Ο.Α., λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα ηνπο 
θαλνληζκνχο αγψλσλ ηεο Δ.Ο.Ο.Α. θαη IFSC θαη ζα είλαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Σ.Δ.*  
4-2. Ο δηνξγαλσηήο πξέπεη λα δηαζέηεη ηα αθφινπζα ζηειέρε: 
α. Αξρεγό ηεο νκάδαο δηνξγάλσζεο – κέινο ηνπ ζπιιφγνπ ή θνξέα ή άηνκν εγθεθξηκέλν θαη 
πηζηνπνηεκέλν ζηελ Δ.Ο.Ο.Α. απφ ηνλ δηνξγαλσηή. 
β. Βνεζνύο πνπ ζα δηεθπεξαηψλνπλ ηα  εμήο:  
 i. Όια φζα πξνεγνχληαη ηνπ αγψλα θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε νξγάλσζε, εθηέιεζε, επίβιεςε θαη 
κεζνιάβεζε κε απηνχο πνπ ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ παξνρή-θαηαζθεπή ηνπ αγσληζηηθνχ αλαξξηρεηηθνχ 
ηνίρνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ ελ γέλεη. 
 ii. Τπνδνρή ησλ ππεπζχλσλ ηεο Δ.Ο.Ο.Α., αγσληδνκέλσλ, κειψλ νκάδσλ θιπ. 
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 iii. Δγγξαθή θαη έιεγρν πξνζψπσλ κε άδεηα εηζφδνπ-εμφδνπ απφ ην ρψξν απνκφλσζεο. 
 iv. Λήςε κέηξσλ αζθαιείαο γηα ηε δψλε απνκφλσζεο θαη ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν. 
 v. πλνδεία θαη γεληθά βνήζεηα πξνο ηνπο αγσληδφκελνπο θαηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηε δψλε 
απνκφλσζεο θαη ηελ κεηάβαζή  ηνπο ζηελ ελδηάκεζε δψλε θαη ηνλ αλαξξηρεηηθφ ηνίρν. 
 vi. Γηνξγάλσζε ηειεηψλ ελάξμεσο θαη ιήμεσο. 
  
δ. Οκάδα ραξαθηώλ δηαδξνκήο φηαλ δελ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ Δ.Ο.Ο.Α. πληεξεηέο ηνίρνπ. 
ε. Γξακκαηεία αγώλσλ. Αξκνδηφηεηα ηεο γξακκαηείαο είλαη ε εγγξαθή ησλ αζιεηψλ, ησλ ππεπζχλσλ, ησλ 
εθπξνζψπσλ ηνπ ηχπνπ, ησλ απνηειεζκάησλ, ε έθδνζε απηψλ, ε παξνρή θάζε έληππνπ πιηθνχ πνπ αθνξά 
ηνλ αγψλα ζηνπο ππεχζπλνπο ησλ νκάδσλ θαη ε θαηαγξαθή ηνπ χςνπο ή ηεο επίδνζεο (αλ πξφθεηηαη γηα 
αγψλεο bouldering). Δπίζεο γηα ηε ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ θαη θάζε είδνπο γξαθηθή εξγαζία πνπ εγθξίλεηαη 
απφ ηνλ Σ.Δ. Σα άηνκα ηεο γξακκαηείαο είλαη ζπλήζσο δπν, εθηφο αλ ππάξρεη αλάγθε γηα πεξηζζφηεξα 
(δηεζλείο αγψλεο). ε πεξίπησζε πνπ ην ζσκαηείν - δηνξγαλσηήο ηνπ αγψλα δελ κπνξεί λα αληεπεμέιζεη 
ζηνλ νξηζκφ, ηφηε νξίδεη ε  Δ.Ο.Ο.Α.         
 
ζη. Ηαηξόο θαη παξαταηξηθό πξνζσπηθό. 
 
δ. Οκάδα καγλεηνζθόπεζεο (ππνρξεσηηθή) 
 
ε. Παξνπζηαζηήο – ζρνιηαζηήο. Αλ θαη δελ ζεσξείηαη απαξαίηεην, ε παξνπζία ελφο εθθσλεηή ζηνπο 
αγψλεο δίλεη κηα μερσξηζηή δηάζηαζε ζην άζιεκα θαη ιεηηνπξγεί ζαλ ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ησλ αζιεηψλ 
θαη ησλ ζεαηψλ. 
εκείσζε. Θεσξείηαη πιένλ απαξαίηεην θάζε άηνκν ζρεηηθφ κε ηνλ αγψλα λα έρεη θάξηα αλαγλψξηζεο, 
θαξθηηζσκέλε ζην ζηήζνο ηνπ, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ην φλνκα θαη ε ηδηφηεηα ηνπ.  
Θ.  Διιαλόδηθε Δπηηξνπή (Δ.Δ.) 
 

α. Κάζε αγψλαο ηίζεηαη ππφ ηε δηαηηεζία κηαο Διιαλφδηθεο Δπηηξνπήο πνπ ηελ απνηεινχλ. 

 Έλαο αληηπξφζσπνο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ αγψλα. 

 Ο Σερληθφο εθπξφζσπνο. 

 Έλαο αληηπξφζσπνο ησλ αζιεηψλ (πξφβιεςε γηα 1 αλαπιεξσκαηηθφ). 

 Έλαο εθπξφζσπνο νκνζπνλδίαο ή αξρεγφο νκάδαο πνπ νξίδεηαη κε θιήξσζε. 

 Έλαο ραξάθηεο 

 Έλαο αξρεγφο νκάδαο πνπ νξίδεηαη κεηά απφ θιήξσζε 
β. Ζ επηηξνπή ζπλέξρεηαη πξηλ ηνλ αγψλα πξηλ ηελ ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε θαζψο θαη ζε έθηαθηεο 
πεξηζηάζεηο. 
 
5. Υάξαμε δηαδξνκώλ 
 

5-1. Ο δηνξγαλσηήο  ζα δηνξίδεη ηνλ ραξάθηε θαη ηελ νκάδα ράξαμεο (βνεζφο ραξάθηε) δηαδξνκψλ, φηαλ 
απηφ δελ γίλεηαη απφ ηελ Δ.Ο.Ο.Α. Σα θαζήθνληα ηνπ ραξάθηε πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 
α. ρεδηαζκφο ησλ δηαδξνκψλ θάζε γχξνπ, ηνπνζέηεζε ιαβψλ, ζεκείσλ αζθάιηζεο θαη εμνπιηζκνχ γηα 
θάζε δηαδξνκή φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο, έιεγρνο ησλ δηαδξνκψλ αλ απηέο είλαη ζχκθσλεο 
κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
β. πληνληζκφο ηεο εξγαζίαο ησλ βνεζψλ ραξαθηψλ θαη ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ 
αζθαιείαο θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ ηνίρνπ αιιά θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα. 
γ. Δπηζθεπή θαη θαζαξηζκφο ησλ δηαδξνκψλ θαηά ηεο νδεγίεο ησλ Κξηηψλ  δηαδξνκήο. 
δ. ρεδηαζκφο, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ πξνζέξκαλζεο. 
ε. χληαμε ησλ ραξηψλ δηαδξνκψλ θαη θαηάζεζή ηνπο ζηνλ Σ.Δ. θαη ζηελ νκάδα κέηξεζεο χςνπο –
γξακκαηεία. Ο ζχιινγνο δηνξίδεη ηνλ ραξάθηε κφλνλ φηαλ δελ ηνλ δηνξίδεη ε Δ.Ο.Ο.Α. θαη πάληνηε ζε 
ζπλελλφεζε κε ηελ Οκνζπνλδία. 
ζη.  πκβνπιή ησλ Κξηηψλ Καηεγνξίαο γηα ηε ζέζε ηεο θάκεξαο ζε θάζε δηαδξνκή. 
δ. πκβνπιή πξνο ηνλ Σ.Δ. θαη ηνπο θξηηέο δηαδξνκψλ γηα ηνλ κέγηζην ρξφλν πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο νη 
αζιεηέο γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ δηαδξνκή. 
 

5.2 ε πεξίπησζε έγθξηζεο απφ ηελ Δ.Ο.Ο.Α ηα θαζήθνληα ηνπ ραξάθηε θαη εθείλα πνπ έρεη ην Αλνηρηήξη 
κπνξεί  λα ζπλδπάδνληαη. Ο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζην Αλνηρηήξη θαη ην Υαξάθηε κπνξεί λα γίλεη κφλνλ φηαλ 
ε δηνξγάλσζε είλαη δηεζλήο δηφηη απηφ ππαγνξεχεηαη απφ ηνπο Γηεζλείο Καλνληζκνχο, 
 
6. Αζθάιεηα 
 

6-1. Ο δηνξγαλσηήο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ζηηο δψλεο 
απνκφλσζεο θαη κεηάβαζεο, ζην ρψξν ηνπ αγψλα θαη γεληθά ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ 
νκαιή δηεμαγσγή ηνπ. 
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6-2. Ο Σ.Δ. ζε  ζπλεξγαζία κε ηνλ Υαξάθηε, ζα έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ζε ζέκαηα αζθάιεηαο 
ζηε δψλε απνκφλσζεο θαη ζην ρψξν ηνπ αγψλα. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο επίζεκνο ή άιιν πξφζσπν 
θξίλεηαη απφ ηνλ Σ.Δ. φηη παξαβηάδεη ηα κέηξα αζθαιείαο, κπνξεί λα απαιιαγεί  απφ ηα θαζήθνληά ηνπ θαη 
λα απνβιεζεί απφ ηελ δψλε απνκφλσζεο ή ηνλ  αγσληζηηθφ ρψξν. 
 

6-3. Θα ιακβάλεηαη θάζε κέηξν πιήξνπο αζθάιεηαο. Κάζε δηαδξνκή ζα ζρεδηάδεηαη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 
πηζαλφηεηα πηψζεο ηνπ αζιεηή, ε νπνία ζα κπνξνχζε: 

 λα πξνθαιέζεη ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπ αγσληδφκελνπ  

 λα ηξαπκαηίζεη ή λα εκπνδίζεη  θάπνηνλ άιιν αγσληδφκελν. 
 

6-4. Ο Σ.Δ., ν θξηηήο δηαδξνκήο θαη ν ραξάθηεο  ζα επηζεσξνχλ θάζε δηαδξνκή πξηλ ηελ έλαξμε θάζε θάζεο 
ηνπ αγψλα γηα λα επηβεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο. πγθεθξηκέλα, ν θξηηήο Καηεγνξίαο 
θαη ν Υαξάθηεο  ζα: 
α. Δμαζθαιίδνπλ φηη φινο ν εμνπιηζκφο αζθαιείαο θαη νη δηαδηθαζίεο ζπκβαδίδνπλ κε ηα πξφηππα ηεο 
U.Η.Α.Α θαη ηνπο θαλνληζκνχο  ISCF  θαη Δ.Ο.Ο.Α. 
β. Διέγρνπλ ηελ ηθαλφηεηα φισλ ησλ αζθαιηζηψλ. Ο θξηηήο δηαδξνκήο  ζα έρεη ηελ δηθαηνδνζία λα απαηηήζεη 
ηελ αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε αζθαιηζηή ή άιινπ πξνζψπνπ πνπ θξίλεη φηη δελ ηεξεί απνιχησο ηνπο 
θαλφλεο αζθαιείαο. 
γ. Απνθαζίδνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Υαξάθηε θαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ Σ.Δ. αλ ην αλαξξηρεηηθφ ζρνηλί ζα 
είλαη πξν - ζηεξεσκέλν ζην πξψην (ή νπνηνδήπνηε άιιν) ζεκείν αζθάιηζεο. Όπνπ είλαη εθηθηφ, ν 
ζρεδηαζκφο ηεο δηαδξνκήο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα απνθεχγνληαη ηέηνηα κέηξα αζθαιείαο. 

6-5. Πξηλ ηελ έλαξμε θάζε γχξνπ  ηνπ αγψλα ν θξηηήο δηαδξνκήο ζα επηβεβαηψλεη φηη παξίζηαηαη ηαηξηθφ 
πξνζσπηθφ κε ηα θαηάιιεια πξνζφληα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη άκεζε επέκβαζε ζε νπνηνδήπνηε αηχρεκα ή 
ηξαπκαηηζκφ αγσληδφκελνπ ή εθπξνζψπνπ πνπ εξγάδεηαη κέζα ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη ζην ρψξν 
απνκφλσζεο. 

6-6. Όινο ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ αγψλα ζα ζπκθσλεί κε ηα πξφηππα ηεο U.I.A.A. ΗFSC 
χκθσλα κε απηέο ηηο νδεγίεο: 

 νη αζιεηέο ζα ρξεζηκνπνηνχλ ην κνλφ ζρνηλί πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο δηνξγαλσηέο. 

 Ζ ζπρλφηεηα αιιαγήο ηνπ ζρνηληνχ ζα απνθαζίδεηαη απφ ηνλ Κξηηή Καηεγνξίαο. 
 

6-7. Δμνπιηζκόο δηαδξνκώλ: Θα ηεξνχληαη ηα αθφινπζα κέηξα αζθαιείαο: 
 
α. Καξακπίλεξ θαη ζεηάθηα: Κάζε ζεκείν αζθάιηζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ αγψλα ζα εμνπιίδεηαη κε 
ζεηάθη θαη θαξακπίλεξ κέζσ ησλ νπνίσλ ν αζιεηήο ζα ζπλδέεη ην ζρνηλί ηνπ. Θα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζεί 
ε πηζαλφηεηα δηπιήο ζηαπξσηήο ηνπνζέηεζεο θαξακπίλεξ. Ζ ζχλδεζε αλάκεζα ζην ζεηάθη (ρσξίο 
ελδηάκεζν θαξακπίλεξ )  θαη ην  ζεκείν αζθάιηζεο ζα γίλεηαη κε εγθεθξηκέλν απφ ηελ U.Η.Α.Α. – /ISCF 
maillon rapide 10mm. 
εκείσζε : ε πχιε  ηνπ maillon rapide πξέπεη λα είλαη θιεηζηή θαη αζθαιηζκέλε ζχκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

β. Όπνπ απαηηείηαη πξνέθηαζε ζε έλα θαλνληθνχ κήθνπο ζεηάθη, ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζέζε ηνπ έλαο 
ζπλερήο ηκάληαο (ξακκέλνο ζε κεραλή) κε ηελ ίδηα ή κεγαιχηεξε αληνρή ζε αληηθαηάζηαζε  ηνπ θνληχηεξνπ 
θαλνληθνχ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηαηλία γηα λα ζπγθξαηεζνχλ νη ζειηέο αιιά ζε θακηά πεξίπησζε δελ 
ζα θνληχλνπλ ή ζα ξπζκηζηνχλ ηα ζεηάθηα κε ηε βνήζεηα θφκπσλ, ε θακηά πεξίπησζε δελ ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη αιπζίδα απφ θαλνληθνχ κήθνπο ζεηάθηα (ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο είηε κε θαλνληθά 
θαξακπίλεξ ή maillons rapides ή κε θαξακπίλεξ αζθαιείαο). Απαγνξεχεηαη επίζεο ε ρξήζε ζρνηληψλ πνπ 
θέξνπλ θφκπνπο ή ηκάλησλ κε ηαηλία. 

 

6-8. Αζθάιηζε: Καηά ηελ έλαξμε ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο δηαδξνκήο: 
α. Κάζε αγσληδφκελνο ζα θέξεη εμνπιηζκφ πνπ αληαπνθξίλεηαη  ζηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο ηνπ I.C.C. πνπ 
δηέπνπλ ηνλ εμνπιηζκφ.  
β. Σν  αλαξξηρεηηθφ ζρνηλί ζα είλαη δεκέλν ζηε δψλε ηνπ αζιεηή κε θφκπν νθηάξη (8) πνπ ζηε ζπλέρεηα  
αζθαιίδεηαη κε θφκπν αζθαιείαο.  
γ. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξνζπάζεηαο, ν αζθαιηζηήο πξέπεη λα ειέγρεη (θαηά πξνηίκεζε ζηελ ελδηάκεζε 
δψλε) φηη ην ζρνηλί είλαη αζθαιηζκέλν ζηε δψλε ηνπ αζιεηή (κπσληξηέ) ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 6.8 α 
θαη 6.8 β αλσηέξσ θαη φηη ε δψλε ηνπ είλαη ζσζηά δεκέλε. . 
δ. Πξηλ λα ζπλνδεχζεη ηνλ αγσληδφκελν ζηε γξακκή εθθίλεζεο, ν αζθαιηζηήο πξέπεη λα επηβεβαηψζεη φηη ην 
ζρνηλί είλαη θαηάιιεια ηπιηγκέλν γηα άκεζε ρξήζε. 
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ε. Αγώλεο Γπζθνιίαο: Κάζε Κξηηήο δηαδξνκήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Υαξάθηε ζα απνθαζίδεη εάλ είλαη 
απαξαίηεην γηα θάπνηνλ αζθαιηζηή λα έρεη βνεζφ θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδξνκήο γηα παξνρή επηπξφζζεηεο 
αζθάιεηαο ζηνλ αζιεηή  ζηελ αξρή ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ. 
ζη. Αγώλεο Σαρύηεηαο: ν Κξηηήο δηαδξνκήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ραξάθηε, ζα απνθαζίζεη αλ θάπνηνο 
αζθαιηζηήο ζα έρεη βνεζφ θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδξνκήο γηα παξνρή επηπξφζζεηεο αζθάιεηαο ζηνλ 
αζιεηή πνπ είλαη δεκέλνο ζε top rope. 
 

6-9. Ο αζθαιηζηήο πξέπεη ζε φιε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ αζιεηή ζε κηα δηαδξνκή λα δείρλεη κεγάιε πξνζνρή 
ψζηε λα εμαζθαιίδεη φηη: 
α. νη θηλήζεηο ησλ αζιεηψλ δελ εκπνδίδνληαη απφ ην  ζρνηλί πνπ κπνξεί λα είλαη πνιχ ζθηρηφ. 
β. φηαλ ν αζιεηήο πξνζπαζεί λα πεξάζεη ην ζρνηλί ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν αζθάιηζεο, δελ βξίζθεη εκπφδηα 
ή αλ ηειηθά απνηχρεη λα ην πεξάζεη, ν αζθαιηζηήο ζα παίξλεη  ακέζσο φια ηα κπφζηθα ηνπ ζρνηληνχ. 
γ. φιεο νη πηψζεηο αληηκεησπίδνληαη κε δπλακηθφ θαη αζθαιή ηξφπν. 
δ. ν αζιεηήο πνπ αζθαιίδεηαη δελ ζα ππνβιεζεί ζε ππεξβνιηθά κεγάιε πηψζε. 
ε. θαηά ηελ αληηκεηψπηζε κηαο πηψζεο ν αγσληδφκελνο δελ ζα θηλδπλεχζεη κε ηξαπκαηηζκφ απφ θάπνην 
πξνεμέρνλ  ζεκείν ή άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αλαξξηρεηηθνχ ηνίρνπ. 
ζη. κε ην πέξαζκα ηνπ ζρνηληνχ ζην ηειηθφ ζεκείν αζθάιηζεο ή κε ην ζηακάηεκα κηαο πηψζεο, ν 
αγσληδφκελνο ζα επηζηξέςεη ζην έδαθνο θαη πξέπεη λα ππάξρεη κέξηκλα ψζηε ν αγσληδφκελνο λα κε 
πξνζθξνχζεη  ζε  νπνηνδήπνηε εμνπιηζκφ  πνπ έρεη βάζε ζηήξημεο ζην έδαθνο. 
 

6-10. Δλψ ν αγσληδφκελνο ειεπζεξψλεη ην ζρνηλί απφ ηε δψλε ηνπ, ν αζθαιηζηήο ζα ηξαβήμεη γξήγνξα ην 
ζρνηλί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ ραιάζνπλ ηα ζεηάθηα. Ο αζθαιηζηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ άκεζε 
εθθέλσζε ηνπ ρψξνπ αλαξξίρεζεο απφ ηνλ αζιεηή. 
 

6-11. Ο θξηηήο δηαδξνκήο ζα κπνξεί λα δψζεη εληνιή  ζηνλ Σ.Δ  λα αληηθαηαζηήζεη θάπνηνλ αζθαιηζηή ζε 
νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ αγψλα. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο, ν αζθαιηζηήο δελ ζα έρεη δηθαίσκα λα 
ζπκκεηέρεη πεξαηηέξσ ζηε δηαδηθαζία αζθάιηζεο ησλ αζιεηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν αγψλα... 
 
7. Μέηξεζε ύςνπο - ρξνλνκέηξεζε 
 

7-1. Ο δηνξγαλσηήο ζα παξέρεη κηα έκπεηξε νκάδα γηα ηε κέηξεζε ηνπ χςνπο, ηε ρξνλνκέηξεζε θαη ηελ 
θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ γηα θάζε γχξν ηνπ αγψλα. ηνπο επίζεκνπο αγψλεο απηφ είλαη ππνρξέσζε 
ηεο γξακκαηείαο. 
 

7-2. Ζ νκάδα κέηξεζεο χςνπο, ζα έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ηo ηνπνγξαθηθφ ζθαξίθεκα θάζε δηαδξνκήο (topo) 
ηνπ αγψλα απεηθνλίδνληαο ηε ζέζε θαη ην χςνο (ζηελ πεξίπησζε ηξαβέξζαο ηελ απφζηαζε θαηά κήθνο ηνπ 
άμνλα ηεο δηαδξνκήο) θάζε ιαβήο  θαη ησλ ζεκείνπ αζθάιηζεο ηεο δηαδξνκήο. Σα ζπγθεθξηκέλα (topos) ζα 
δηαηίζεληαη κφλν ζηνλ Σ.Δ. θαη ζηνλ εκπιεθφκελν θξηηή δηαδξνκήο γηα θάζε γχξν ηνπ αγψλα. 
 

7-3. ηνπο αγψλεο ηαρχηεηαο ε γξακκαηεία θαηαγξάθεη ηνλ ρξφλν ηνλ νπνίν αλαθνηλψλεη ν θξηηήο θάζε 
δηαδξνκήο.  
 

7-4. ηνπο αγψλεο bouldering ε νινθιήξσζε ηεο δηαδξνκήο ή φρη θαηαγξάθεηαη ζην εηδηθφ δειηίν  αζιεηή 
απφ ηνλ θξηηή ηεο δηαδξνκήο.  
  
8. Γηεθπεξαίσζε απνηειεζκάησλ 
 

8-1. Ο δηνξγαλσηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν θαη ηελ ζέζε 
θαηάηαμεο θάζε αγσληδφκελνπ.  
 
8-2. Με ηελ είζνδν θάζε αζιεηή, ζα αλαθνηλψλεηαη  ην φλνκα θαη ν ζχιινγφο ηνπ θαζψο (αλ θξίλεηαη 
ζθφπηκν), θαη άιια ζηνηρεία ηεο αζιεηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 
 

8-3. Με ην ηέινο θάζε γχξνπ, ν θξηηήο Καηεγνξίαο ζα παξαιακβάλεη κηα πιήξε ιίζηα θαηάηαμεο ησλ 
αγσληδνκέλσλ. Ζ ιίζηα απηή ζα είλαη έηνηκε πξνο δεκνζίεπζε κφλν αθνχ έρεη πξψηα ειεγρζεί θαη επηζήκσο 
εγθξηζεί γξαπηψο απφ ηνλ θξηηή δηαδξνκήο θαη ηνλ Σ.Δ. 
 

8-4. Καηάινγνη απνηειεζκάησλ: Θα εηνηκάδνληαη απφ ηηο νκάδεο κέηξεζεο χςνπο θαη απνηειεζκάησλ - 
γξακκαηεία. Όινη νη θαηάινγνη πξέπεη λα έρνπλ έληππε κνξθή, ελψ νη ρεηξφγξαθνη πξέπεη λα απνθεχγνληαη. 
 

8-5. Οη θαηάινγνη  απνηειεζκάησλ θάζε γχξνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 

 Σελ εγθεθξηκέλε επηθεθαιίδα ηεο Δ.Ο.Ο.Α.  θαη ην ινγφηππν. 

 Σελ νλνκαζία ηνπ αγψλα (π.ρ. Κχπειιν Λεπθαδίηε). 

 Σν κέξνο δηεμαγσγήο (π.ρ. Βφινο). 

 Σν είδνο αγψλα (π.ρ. Αγψλαο Γπζθνιίαο). 
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 Σελ εκεξνκελία αγψλα. 

 Σν φλνκα ηνπ γχξνπ (π.ρ. Σειηθφο Αλδξψλ). 

 Όηαλ ν γχξνο δηεμάγεηαη ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο παξάιιειεο δηαδξνκέο, ηα απνηειέζκαηα γηα θάζε 
δηαδξνκή πξέπεη λα αλαθέξνληαη μερσξηζηά (π.ρ. Γηαδξνκή Α). 

 Σα νλφκαηα, ηα πφζηα θαη ηηο ππνγξαθέο ησλ επηζήκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ π.ρ., Σ.Δ., θξηηήο 
Καηεγνξίαο θαη Κξηηέο Γηαδξνκήο. 

 Σελ αθξηβή ψξα πνπ δεκνζηεχζεθε ν θαηάινγνο. 
 

8-6. Ο θαηάινγνο απνηειεζκάησλ ζην ηέινο θάζε γχξνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 εηξά θαηάηαμεο θάζε αζιεηή κε θζίλνπζα ζεηξά. 

 Σν χςνο πνπ πέηπρε ζην ζπγθεθξηκέλν γχξν. 

 Δπψλπκν αζιεηή (κε θεθαιαία). 

 Όλνκα αζιεηή (κε πεδά εθηφο απφ ην πξψην γξάκκα). 

 χιινγν πνπ αλήθεη ν αζιεηήο. 
 

8-7. Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ηνπ αγψλα ζα πεξηιακβάλνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην 8.6 θαη επηπξφζζεηα: 

 Γίπια ζην φλνκα θάζε αζιεηή ηα χςε πνπ πέηπρε ζηνπο γχξνπο πνπ ζπκκεηείρε. 

 Πιήξε απνηειέζκαηα γηα θάζε γχξν ηνπ αγψλα.  
 

8-8. Κακία άιιε πιεξνθνξία εθηφο απφ απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ δελ ζα πεξηιακβάλεηαη ζηνπο 
επίζεκνπο θαηαιφγνπο απνηειεζκάησλ. 
 

8-9. Δλ ζπλερεία ηεο έγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ γηα θάζε γχξν (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηειηθνχ ή ηνπ 
ππέξ-ηειηθνχ), ζα εθδίδεηαη έλα πιήξεο αληίγξαθν γηα ηνπο θαησηέξσ:  
Σ.Δ. - Κξηηή δηαδξνκήο - Αξρεγνχο νκάδσλ - Σχπν - Κνηλφ. 
 
9. Λίζηεο έλαξμεο  αγώλσλ 
 

9-1. Ζ αξρηθή ιίζηα ηνπ πξψηνπ γχξνπ ζα ζπληαρζεί θαη ζα αλαθνηλσζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κίλη ηερληθνχ 
ζπκβνπιίνπ κεηαμχ ηνπ Σ.Δ. θαη ησλ θξηηψλ δηαδξνκήο ακέζσο κεηά ηελ εγγξαθή ησλ αζιεηψλ θαη πξηλ 
απηνί κπνπλ ζηελ δψλε απνκφλσζεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ απηέο ηηο ιίζηεο θαη: 

 Θα έρεη απνδέθηεο  φζνπο αλαθέξνληαη ζην 8.9 

 Θα αλαξηεζεί ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλψζεσλ. 
Ζ ιίζηα γηα ηνπο ππφινηπνπο γχξνπο ηνπ αγψλα ζα ζπληάζζεηαη ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
πξνεγνχκελνπ γχξνπ, ζχκθσλα κε ηνπο αλσηέξσ θαλνληζκνχο. 
 
9-2. Κάζε ιίζηα ζα πεξηιακβάλεη επίζεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ επφκελν γχξν φπσο:  

 Υξφλν αλνίγκαηνο - θιεηζίκαηνο ηεο δψλεο απνκφλσζεο γηα ηνλ επφκελν γχξν. 

 Υξφλν έλαξμεο ηνπ επφκελνπ γχξνπ. 

 Οπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία εγθεθξηκέλε απφ ηελ Δ.Ο.Ο.Α. ή θαη ηνλ Σ.Δ. 
 

9-3. Σξφπνο θαηάξηηζεο ηεο  ιίζηαο έλαξμεο. 
α. Όηαλ ν ελαξθηήξηνο γχξνο δηεμάγεηαη ζε κηα δηαδξνκή, ε ζεηξά  εθθίλεζεο ζα είλαη ηπραία.  
β. εηξά εθθίλεζεο ησλ γχξσλ πνπ έπνληαη ηνπ αξρηθνχ: Καη' εμαίξεζε ηνπ αλσηέξσ αλαθεξφκελνπ, ε ζεηξά 
εθθίλεζεο ζα έρεη ηελ αληίζηξνθε δηάηαμε ηεο θαηάηαμεο ηνπ πξνεγνχκελνπ γχξνπ (δει. νη πξψηνη ζα 
αξρίζνπλ ηειεπηαίνη). ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο  αζιεηψλ απφ πξνεγνχκελν γχξν, ε ζεηξά εθθίλεζεο γη  
απηνχο ζα γίλεη κέζσ ηπραίαο επηινγήο. ηελ πεξίπησζε ππέξ - ηειηθνχ, ε ζεηξά εθθίλεζεο ζα είλαη ίδηα κε 
ηνπ ηειηθνχ γχξνπ. 
 
10. Βηληενζθόπεζε δηαδξνκώλ  
 

10-1. Ζ πξνζπάζεηα θάζε αζιεηή ζα καγλεηνζθνπείηαη απφ έκπεηξν ρεηξηζηή βηληενζθνπηθήο κεραλήο 
ιήςεο. Σνπιάρηζηνλ κηα (πξνηηκνχληαη δχν) κεραλή βηληενζθφπεζεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάζε δηαδξνκή. 
Κξίλεηαη ζσζηφ λα ππάξρεη ζπλεξγαζία ηνπ ρεηξηζηή κε έλαλ θξηηή δηαδξνκήο ή ηνλ Σ.Δ. 
 

10-2. Ζ ζέζε πνπ ζα έρνπλ νη κεραλέο ιήςεο ζα απνθαζηζηεί απφ ηνλ Σ.Δ. ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Κξηηή 
δηαδξνκήο θαη ηνλ Υαξάθηε. Δηδηθή κέξηκλα πξέπεη λα ιεθζεί ψζηε νη ρεηξηζηέο λα κελ εκπνδίδνληαη ζην 
έξγν ηνπο πνπ είλαη ε θαζαξή ιήςε ησλ δηαδξνκψλ.  
 

10-3. Θα ππάξρεη  ηειενπηηθφ κφληηνξ ζπλδεδεκέλν κε βίληεν γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ιήςε 
επαλαιεπηηθήο εηθφλαο  κηαο δηαδξνκήο γηα ιήςε απνθάζεσλ. Καλέλαο άιινο εθηφο απφ ηνλ Σ.Δ. θαη ηνλ 
Κξηηή δηαδξνκήο, δελ ζα έρεη πξφζβαζε ζην βίληεν. Σν κφληηνξ ζα είλαη έηζη ηνπνζεηεκέλν ψζηε νη θξηηέο λα 
είλαη νη κφλνη πνπ ζα ην βιέπνπλ απεξίζπαζηνη θαη ρσξίο λα δηαθνπνχλ απφ θάπνηνλ, ιακβάλνληαο ζσζηέο 
απνθάζεηο. 
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10-4. Δπίζεο ην γξαθείν ηνπ Σ.Δ. ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ζχζηεκα βίληεν ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
αλαπαξαγσγήο θάζεσλ ηνπ αγψλα. Καλέλαο άιινο εθηφο απφ ηνπο αμησκαηνχρνπο ησλ αγψλσλ δελ ζα έρεη 
πξφζβαζε ζην γξαθείν ή ην βίληεν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα. 
 

10-5. Καλέλαο άιινο εθηφο απφ ηνπο αμησκαηνχρνπο ησλ αγψλσλ δελ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα δεη ην βίληεν 
ηνπ αγψλα. 
 

10-6. ην ηέινο θάζε γχξνπ ηνπ αγψλα, νη βηληενηαηλίεο ζα δίλνληαη ζηνλ Σ.Δ.  
 

10-7. Γελ ζα γίλεηαη αληηγξαθή απηψλ ησλ ηαηληψλ εθηφο θαη αλ ππάξρεη εηδηθή εμνπζηνδφηεζε απφ ηελ 
Δ.Ο.Ο.Α. 
 

10-8. Οη βηληενηαηλίεο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ζθνπνχο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηνλ αγψλα αιιά θαη γηα 
εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο. ε θακηά πεξίπησζε δελ ζα δηαηεζνχλ ζε άηνκα πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ Δ.Ο.Ο.Α. 
Αληίγξαθα κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ ζηνπο ζπιιφγνπο, κεηά ην πέξαο ησλ αγψλσλ θαη αθνχ πξνεγεζεί 
αίηεζε ζηελ Δ.Ο.Ο.Α. θαη ηαπηφρξνλα ρνξεγεζεί ην αληίηηκν πνπ ζα θαιχπηεη ην θφζηνο αλαπαξαγσγήο ηεο 
βηληενηαηλίαο. 
 

10-9. Καλείο άιινο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα βηληενζθνπήζεη ησλ αγψλα, εθηφο αλ έρεη έγγξαθε άδεηα απφ ηελ 
Δ.Ο.Ο.Α. ή ηνλ Σ.Δ., ηνπιάρηζηνλ κέζα απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν.  
 
11. Ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο 
 

11-1.
 
Ο δηνξγαλσηήο ζα θξνληίζεη ψζηε κηα ηθαλή θαη έκπεηξε ηαηξηθή νκάδα λα είλαη δηαζέζηκε θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ αγψλα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο θάζε αζιεηή, ηνπιάρηζηνλ δχν ηθαλά πεπεηξακέλα 
θαη εμνπιηζκέλα κέιε ηεο ηαηξηθήο νκάδαο ζα παξακέλνπλ κέζα ή θνληά ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ψζηε λα 
παξέρνπλ γξήγνξε βνήζεηα ζε πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνχ ή άιιεο ηαηξηθήο αλάγθεο. 
 

11-2. Θα παξέρεηαη ηαηξείν πνπ ζα είλαη εμνπιηζκέλν γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηθξν- ηξαπκαηηζκψλ θαη 
θαθψζεσλ ή ζα ππάξρεη αζζελνθφξν ηνπ Δ.Κ.Α.Β. ζε επηθπιαθή. 
 

11-3. Θα πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα δνθηκαζηνχλ ζηελ πξάμε θαηάιιειεο δηεπζεηήζεηο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ 
ηελ απνηειεζκαηηθή θαη επαγγεικαηηθή αληηκεηψπηζε ηπρφλ ζνβαξνχ αηπρήκαηνο νπνηνπδήπνηε 
αγσληδνκέλνπ, αμησκαηνχρνπ, ζεαηή ή θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζψπνπ. 
 
12. Έιεγρνο γηα απαγνξεπκέλεο νπζίεο 
 

  Ο δηνξγαλσηήο ή θαη ε Δ.Ο.Ο.Α. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηεμάγεη εμεηάζεηο γηα απαγνξεπκέλεο 
νπζίεο ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο θαη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. 
 
13. Γηνξγαλσηέο, ρνξεγνί, Μ.Μ.Δ.  
 

  Δίλαη ππνρξέσζε ησλ ζπιιφγσλ - κειψλ ηεο Δ.Ο.Ο.Α., ησλ δηνξγαλσηψλ θαη φζσλ ζρεηίδνληαη 
ακέζσο - εκκέζσο κε αγψλεο ηεο Δ.Ο.Ο.Α. λα: 
α. Απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα φηη ε πξνψζεζε, ε αλάπηπμε θαη ε δηνίθεζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο  αγσληζηηθήο 
αλαξξίρεζεο είλαη ππφ ηνλ απφιπην έιεγρν ησλ IFSC – Δ.Ο.Ο.Α. 
β. Δμαζθαιίδνπλ φηη δελ ζα ππάξρεη νηθνλνκηθή ή άιινπ είδνπο ζπκθσλία κε θάπνην θνξέα (π.ρ. ηειεφξαζε, 
ζπφλζνξεο θιπ.) αληίζεηε κε ηα ζπκθέξνληα ηεο Δ.Ο.Ο.Α.  εθηφο αλ έρνπλ ηελ έγγξαθε άδεηά ηεο. 
γ. Εεηνχλ ηελ ζπκβνπιή ηεο Δ.Ο.Ο.Α.  γηα νπνηαδήπνηε απφθαζε πνπ κπνξεί λα απνβεί αληίζεηε κε ηα 
ζπκθέξνληα ηνπ αζιήκαηνο. 
 
 
 
14. Σειενπηηθή θάιπςε 
 

14-1. Ζ Δ.Ο.Ο.Α. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηνξίδεη έλαλ νξγαληζκφ γηα ηελ παξνρή ηειενπηηθήο θάιπςεο ηνπ 
αγψλα. ηελ φπνηα πεξίπησζε, ν δηνξγαλσηήο νθείιεη λα παξάζρεη θάζε ινγηθή βνήζεηα ζην ηειενπηηθφ 
ζπλεξγείν θαηφπηλ ζπλλελφεζεο κε ηελ Δ.Ο.Ο.Α. 
 

14-2. Αλ ε Δ.Ο.Ο.Α. δελ αζθήζεη ην δηθαίσκά ηεο γηα ηειενπηηθή θάιπςε ησλ αγψλσλ, ηφηε ν δηνξγαλσηήο 
έρεη ην δηθαίσκα λα ην πξάμεη, αθνχ έξζεη πξψηα ζε ζπλλελφεζε κε ηελ ΔΟΟΑ γηα ηνπο φξνπο ηεο θάιπςεο.  
 

14-3. Αθφκα θαη αλ ε Δ.Ο.Ο.Α. έρεη έξζεη ζε ζπκθσλία κε ηειενπηηθφ ζπλεξγείν γηα θάιπςε ησλ αγψλσλ, 
κπνξεί θαη ν δηνξγαλσηήο λα θαιέζεη θη άιιν, κε ηελ πξνππφζεζε φηη:  

 Γελ ζπγθξνχνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ δπν θαλαιηψλ, κε πξνηεξαηφηεηα ην θαλάιη ηεο Δ.Ο.Ο.Α. 
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 ην είδνο ηεο θάιπςεο ζπκθσλεί κε ηα δεηνχκελα απφ ηελ Δ.Ο.Ο.Α. 
 

14-4. Αλ ε πξνζθνξά ηνπ δηνξγαλσηή θξηζεί πην ζπκθέξνπζα απ’ απηή ηεο Δ.Ο.Ο.Α. θαη δελ 
θαηαζηξαηεγείηαη πξνεγνχκελε ζπκθσλία (ζπλνιηθή θάιπςε ησλ αγψλσλ), ηφηε πξνηηκείηαη ε πξνζθνξά 
ηνπ δηνξγαλσηή. 
 

14-5. Αλ ε Δ.Ο.Ο.Α. δελ επηζπκεί, γηα ηνλ νπνηνδήπνηε εκπεξηζηαησκέλν ιφγν, ηελ ηειενπηηθή θάιπςε ησλ 
αγψλσλ θαη δελ ζίγεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ δηνξγαλσηή, ηφηε ν δηνξγαλσηήο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί κε απηή 
ηελ δηάηαμε. Βέβαηα, απηφ είλαη αληηθείκελν ζπδήηεζεο κεηαμχ ησλ δπν κεξψλ, ψζηε λα βξεζεί θνηλή ιχζε 
πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ αζιήκαηνο.  
 
15. Γεκνζηνγξαθηθέο εγθαηαζηάζεηο 
 

15-1. Ο δηνξγαλσηήο, αλ απηφ είλαη δπλαηφλ, νθείιεη λα παξέρεη έλαλ εθπξφζσπν ηχπνπ, έλα μερσξηζηφ 
γξαθείν ηχπνπ θαη ηελ ηερληθή ππνδνκή γηα λα εμππεξεηεζνχλ νη εθπξφζσπνη ηνπ ηχπνπ πνπ πηζαλφλ ζα 
θαιχπηνπλ ηελ δηνξγάλσζε. 
 Οη εθπξφζσπνη ηνπ ηχπνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
α. Πιήξε θαη επαξθή ζηνηρεία γηα ηνλ αγψλα. 
β. Αληίγξαθα απφ ηηο  ιίζηεο έλαξμεο, ελδηάκεζα θαη ηειηθά απνηειέζκαηα. 
γ. Όηη άιια ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο αγψλεο θαη ηελ αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ αγσληδνκέλσλ (θαη 
πιήξεο βηνγξαθηθφ). 
 

εκείσζε: Οη ζπλεληεχμεηο κπξνζηά ζηνλ αλαξξηρεηηθφ ηνίρν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα απαγνξεχνληαη. 
 

15-2. Φσηνξεπφξηεξ: Πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθά δηακνξθσκέλνο ρψξνο θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηεο δψλεο 
αγψλα γηα ηνπο θσηνξεπφξηεξ. Όπνπ είλαη εθηθηφ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ππεξπςσκέλα ζεκεία πξνο 
δηεπθφιπλζε ιήςεο θσηνγξαθηψλ. 
 

εκείσζε: ε θακηά πεξίπησζε δελ ζα επηηξέπεηαη ζε θσηνξεπφξηεξ (επαγγεικαηίεο ή εξαζηηέρλεο) ή άιιν 
κε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ε είζνδνο ζηελ πεξηνρή αγψλα εθηφο αλ ππάξρεη εηδηθή άδεηα απφ ηνλ Σ.Δ. 
Δπίζεο δελ επηηξέπνληαη θιαο ή θσηνγξαθήζεηο πνπ κπνξεί λα απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ αζιεηψλ 
θαηά ηελ πξνζπάζεηά ηνπο. 
 

15-3. πλεξγεία Σειενπηηθψλ ηαζκψλ: Καηφπηλ εγθξίζεσο ηνπ Σ.Δ., ηα ζπλεξγεία κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ 
θαη κέζα ζηνλ ρψξν ηνπ αλαξξηρεηηθνχ ηνίρνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη: 
α. δελ παξεκπνδίδνπλ ηελ πξνεηνηκαζία ή ηελ πξνζπάζεηα θάπνηνπ αζιεηή. 
β. δελ παξαθσιχνπλ ην έξγν ησλ αζθαιηζηψλ θαη ησλ βνεζψλ ηνπο. 
γ. ν εμνπιηζκφο ηνπο δελ παξεκπνδίδεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηνπο αζιεηέο ή αζθαιηζηέο. Πξέπεη λα 
ππάξρεη κέξηκλα ψζηε ζε πεξίπησζε πηψζεο λα κελ εκπιαθνχλ ζε αηχρεκα. 
δ. ζα ππαθνχνπλ ζε νπνηαδήπνηε δηαηαγή ηνπο δνζεί απφ ηνλ Κξηηή δηαδξνκήο θαη ηνλ Σ.Δ. 
ε. αλ καγλεηνζθνπνχλ απφ ηελ θνξπθή ηνπ ηνίρνπ κε έγθξηζε ηνπ Σ.Δ., δελ ζα ρξεζηκνπνηνχλ δπλαηφ ή 
ελαιιαζζφκελν θσηηζκφ πνπ κπνξεί λα απνζπάζεη ηελ πξνζνρή ησλ αγσληδφκελσλ. 
 

15-4. Πξφζβαζε ζηε δψλε απνκφλσζεο: Καηφπηλ έγθξηζεο ηνπ Σ.Δ., πξφζβαζε ζηε δψλε απνκφλσζεο 
κπνξνχλ λα έρνπλ ηα ηειενπηηθά ζπλεξγεία θαη νη θσηνξεπφξηεξ. Μέζα ζηε δψλε ζα ζπλνδεχνληαη απφ 
θάπνηνλ επίζεκν ηνπ δηνξγαλσηή ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο αζθάιεηά ηεο θαη λα κελ απνζπψληαη νη 
αζιεηέο. 
 
16. Αζθαιηζηηθή Κάιπςε 
 

 Ο δηνξγαλσηήο ζα πξέπεη λα ειέγμεη αλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο αζιεηέο είλαη αζθαιηζκέλνη, ζχκθσλα 
κε ηηο εγθπθιίνπο ηεο Δ.Ο.Ο.Α. Δπίζεο ζα εμαζθαιίζεη θαη ζα παξάζρεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη ε 
αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηνλ αγψλα είλαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε φπνηνπο δηεζλείο θαη εζληθνχο 
θαλνληζκνχο ζρεηηθνχο κε αζιεηηθά γεγνλφηα. 
 
17.  Σειεηέο απνλνκώλ 
 

17-1. Ζ ηειεηή απνλνκήο ζην ηέινο ηνπ αγψλα ζα γίλεηαη κε επζχλε ηνπ δηνξγαλσηή αθνχ ππάξμεη 
ζπλελλφεζε κε ηνλ εθπξφζσπν ηεο Δ.Ο.Ο.Α. γηα λα ηεξεζεί ην πξσηφθνιιν πνπ δηέπεη ηηο απνλνκέο. Όπσο 
θαη λα έρεη ε έλζηαζε ηεο Δ.Ο.Ο.Α., ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο,  έρεη δπλαηφηεξε ηζρχ απ’ απηήλ ηνπ 
δηνξγαλσηή. 
 

17-2. Δθηφο θαη αλ ππάξρεη εηδηθή άδεηα, φινη νη αζιεηέο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ηειεηέο έλαξμεο, 
απνλνκψλ θαη ιήμεο. Αλ δελ γίλεη θάηη ηέηνην, ζα ππάξμνπλ θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ 
ηνλ θαλνληζκφ. 
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18. Έμνδα αγώλα 
 

 Ο δηνξγαλσηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα φια ηα ζρεηηθά έμνδα ηεο δηνξγάλσζεο θαη 
δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα, πέξαλ απηψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ  ηελ  Δ.Ο.Ο.Α. 
 
 

 
Γ.  ΔΗΓΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 

 
Η. ΓΔΝΗΚΑ 
 
1. Αλαξξηρεηηθόο ηνίρνο 
 

1-1. Όινη νη αγψλεο πνπ είλαη εγθεθξηκέλνη απφ ηελ Δ.Ο.Ο.Α. ζα ιακβάλνπλ ρψξα ζε εηδηθά ζρεδηαζκέλνπο, 
ηερλεηνχο αλαξξηρεηηθνχο ηνίρνπο κε θαηψηεξν χςνο 12 κέηξσλ  θαη ειάρηζην πιάηνο 3 κέηξσλ  νη νπνίνη ζα 
επηηξέπνπλ ηελ  ράξαμε δηαδξνκψλ κε ειάρηζην κήθνο 15 κέηξσλ. 
 Οη ηνίρνη γηα ηνπο αγψλεο bouldering ζα έρνπλ ηηο δηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηέηνηνπ είδνπο 
αγψλεο.  
 

1-2. Οχηε νη άθξεο ησλ πιεπξψλ νχηε ε άθξε ηεο θνξπθήο ηνπ ηνίρνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλαξξίρεζε. 
 

1-3. Δάλ ππάξμεη αλάγθε λα δηαρσξηζηεί κία δηαδξνκή πάλσ ζηνλ αλαξξηρεηηθφ ηνίρν ζε ζρέζε κε θάπνηα 
άιιε, ν δηαρσξηζκφο ζα γίλεη κε ηε ρξήζε ζπλερνχο θαη εχθνια αλαγλσξίζηκεο ζεκαηνδφηεζεο. 
 

1-4. Ζ γξακκή εθθίλεζεο γηα ηελ έλαξμε πξνζπάζεηαο ζε κία δηαδξνκή πξέπεη λα είλαη επθξηλψο 
ζεκαηνδνηεκέλε. 
 

1-5. Σν ηέινο κηαο δηαδξνκήο πξέπεη επίζεο λα θέξεη δηαθξηηηθή ζήκαλζε. 
 
2. Δγγξαθή θαη ρώξνο απνκόλσζεο 
 

2-1. Όινη νη αζιεηέο κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε έλα γχξν αγψλα ζα εγγξάθνληαη θαη ζα εηζέξρνληαη ζηε 
δψλε απνκφλσζεο φρη αξγφηεξα απφ ηελ ψξα νξίδεη ν Σ.Δ. θαη έρεη αλαθνηλσζεί απφ ηνλ δηνξγαλσηή. Δίλαη 
ππνρξέσζε ηνπ αξρεγνχ θάζε νκάδαο λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνο γηα φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ 
αθνξνχλ ζηνλ αγψλα. 
 

2-2. Μφλν ηα παξαθάησ πξφζσπα ζα έρνπλ άδεηα εηζφδνπ ζην ρψξν απνκφλσζεο: 
α. Αμησκαηνχρνη ηεο Δ.Ο.Ο.Α. 
β. Αμησκαηνχρνη ηνπ δηνξγαλσηή ηνπ αγψλα. 
γ. Αγσληδφκελνη κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ ηξέρνπζα θάζε ηνπ αγψλα. 
δ. Δμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνη σκαηείσλ. 
ε. Άιια πξφζσπα εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλα απφ ηνλ Σ.Δ . Απηά ηα πξφζσπα ζα ζπλνδεχνληαη θαη ζα 
επηβιέπνληαη ζπλερψο απφ έλαλ εγθεθξηκέλν αμησκαηνχρν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ζηε δψλε  
απνκφλσζεο θαη λα πξνιακβάλεηαη νπνηαδήπνηε δηάζπαζε πξνζνρήο, παξελφριεζε αζιεηή ή ελεκέξσζε 
ηνπ γηα ηελ εμέιημε ηνπ αγψλα. 
 

2-3. Γελ επηηξέπεηαη ζηνπο αζιεηέο λα εμέξρνληαη ηνπ ρψξνπ απνκφλσζεο κεηά ηελ είζνδν ηνπο ζε απηφλ. 
Γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο κφλν επηηξέπεηαη ε έμνδνο κε ηε ζπλνδεία εμνπζηνδνηεκέλνπ αηφκνπ απφ ηνλ 
δηνξγαλσηή ή ηελ Δ.Ο.Ο.Α. θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αζιεηήο δελ ζα βξεζεί ζην ρψξν πνπ  εμειίζζεηαη  
ν αγψλαο. 
 
3. Παξαηήξεζε δηαδξνκήο θαη εμάζθεζε 
 

3-1. Πεξίνδνο Παξαηήξεζεο: Δθηφο απφ πεξηπηψζεηο φπνπ νξίδεηαη ζηνπο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηνπο 
Αγψλεο Γπζθνιίαο, Σαρχηεηαο θαη Bouldering, ζηνπο αζιεηέο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη λα ιάβνπλ κέξνο ζε 
θάπνην ζπγθεθξηκέλν γχξν ηνπ αγψλα  ρνξεγείηαη ρξφλνο παξαηήξεζεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. ηε 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ παξαηήξεζεο ηνπο επηηξέπεηαη λα κειεηήζνπλ ηε δηαδξνκή. Πξνπνλεηέο ή θαη 
αξρεγνί νκάδσλ δελ  επηηξέπεηαη λα ζπλνδεχνπλ ηνπο αζιεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ παξαηήξεζεο. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ πεξηνρή παξαηήξεζεο φινη νη αζιεηέο ζα ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο 
ηνπο ππνθείκελνπο ζηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε δψλε απνκφλσζεο. 
 

3-2. Ζ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ παξαηήξεζεο ζα απνθαζίδεηαη απφ ηνλ Σ.Δ. ζε ζπλελλφεζε κε ην  ραξάθηε, δελ 
ζα ππεξβαίλεη φκσο ηα έμη (6) ιεπηά. 
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3-3. Οη αζιεηέο νθείινπλ λα παξακείλνπλ κέζα ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρψξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ 
παξαηήξεζεο. Γελ ηνπο επηηξέπεηαη λα αλαξξηρψληαη ζηνλ ηνίρν ή λα ζηέθνληαη επάλσ ζε νπνηνπδήπνηε 
είδνπο εμνπιηζκφ. Οη αζιεηέο δελ ζα επηθνηλσλνχλ κε θαλέλα ηξφπν κε νπνηνδήπνηε πξφζσπν εθηφο 
ρψξνπ παξαηήξεζεο. Δπηηξέπεηαη κφλν λα δεηήζνπλ δηεπθξηλήζεηο απφ ηνλ Σ.Δ., ηνλ ραξάθηε ή ηνλ θξηηή 
δηαδξνκήο. 
 

3-4. Καηά ην ρξφλν παξαηήξεζεο, νη αζιεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θηάιηα γηα λα παξαηεξνχλ ηε 
δηαδξνκή, λα θξαηνχλ ζεκεηψζεηο θαη λα θηηάρλνπλ ζθίηζα (ζρέδηα) κε ην ρέξη. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε 
νπνηνπδήπνηε άιινπ εμνπιηζκνχ παξαηήξεζεο ή θαηαγξαθήο. Θα κπνξνχλ λα αγγίμνπλ ηα πξψηα 
πηαζίκαηα ρσξίο λα θχγνπλ απφ ην έδαθνο θαη ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα ηηο 
ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδξνκήο πνπ πξφθεηηαη λα επηρεηξήζνπλ.. 
 

3-5. Οη αζιεηέο δελ ζα γλσξίδνπλ ηίπνηα γηα ηε δηαδξνκή εθηφο απφ απηφ πνπ ζα δνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
παξαηήξεζεο. 
 

3-6. Με ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ παξαηήξεζεο νη αζιεηέο ζα επηζηξέθνπλ ακέζσο ζηε δψλε  απνκφλσζεο. 
Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε κπνξεί λα επηθέξεη επίδεημε  "Κίηξηλεο Κάξηαο". 
Πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε κπνξεί λα επηθέξεη απνθιεηζκφ απφ ηνλ αγψλα.  
 

3-7. Γηαδξνκέο κε πξνεγνχκελε εμάζθεζε: Ο Σ.Δ., ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Υαξάθηε, ζα απνθαζίδεη γηα ην 
ρξνλνδηάγξακκα, ηε δηαδηθαζία θαη ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εμάζθεζεο ησλ αγσληδφκελσλ. 
 
4. Πξνεηνηκαζία πξηλ ηελ αλαξξίρεζε 

  
4-1. Μεηά ηε ιήςε ηεο επίζεκεο εληνιήο λα κεηαθηλεζνχλ απφ ηε δψλε απνκφλσζεο ζηελ ελδηάκεζε δψλε, 
νη αζιεηέο δελ ζα ζπλνδεχνληαη απφ θαλέλαλ άιιν εθηφο απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ 
δηνξγαλσηή. 
 

4-2. Με ηελ άθημή ηνπ ζηελ ελδηάκεζε δψλε θάζε αζιεηήο ζα θνξά ηα αλαξξηρεηηθά ηνπ παπνχηζηα, ζα 
δέλεηαη ζην ζθνηλί κε ηνλ εγθεθξηκέλν θφκπν θαη ζα θάλεη φιεο ηηο ηειηθέο πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ πξνζπάζεηά 
ηνπ ζηε δηαδξνκή. 
 

4-3. Όινο ν αλαξξηρεηηθφο εμνπιηζκφο θαη ν θφκπνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζα επηζεσξνχληαη θαη ζα εγθξίλνληαη 
απφ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ δηνξγαλσηή γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ππαγσγή ηνπο ζηνπο 
θαλνληζκνχο ηεο Δ.Ο.Ο.Α.- IFSC Υξήζε κε εγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνχ, θφκπνπ, ξνπρηζκνχ, κε εγθεθξηκέλε 
ηξνπνπνίεζε ηεο αζιεηηθήο θαλέιαο, παξαβίαζε ησλ θαλνληζκψλ γηα ηε δηαθήκηζε, ή παξαβίαζε 
νπνπδήπνηε κέξνπο ησλ θαλνληζκψλ, ζα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηνλ άκεζν απνθιεηζκφ ηνπ αγσληδφκελνπ. 
ε θακηά πεξίπησζε νη αζιεηέο δελ έρνπλ δηθαίσκα επηζηξνθήο ζηε δψλε απνκφλσζεο  φηαλ έρνπλ  
αλαρσξήζεη γηα ηελ ελδηάκεζε δψλε. 
 

4-4. Κάζε αζιεηήο  ζα είλαη έηνηκνο λα αθήζεη ηελ ελδηάκεζε θαη λα εηζέιζεη ζηνλ  αγσληζηηθφ ρψξν φηαλ ηνπ 
δνζεί ε αλάινγε εληνιή. Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε κπνξεί λα επηθέξεη επίδεημε "Κίηξηλεο Κάξηαο". 
Πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε κπνξεί λα επηθέξεη απνθιεηζκφ απφ ηνλ αγψλα. 
 
5. πληήξεζε ηνπ  αλαξξηρεηηθνύ ηνίρνπ 
 

5.1 Ο ραξάθηεο ζα δηαζθαιίδεη φηη κηα έκπεηξε θαη πξνπνλεκέλε νκάδα ζπληήξεζεο είλαη δηαζέζηκε θαζ' 
φιε ηε δηάξθεηα θάζε γχξνπ ηνπ αγψλα γηα λα εθηειεί νδεγίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ κε εληνιή ηνπ Κξηηή 
Καηεγνξίαο. Οη δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο ζα ηεξνχληαη απζηεξά. 
5.2 Δπηζθεπή Λαβψλ: Με εληνιή ηνπ Κξηηή Καηεγνξίαο, ν Υαξάθηεο ζα δηεθπεξαηψλεη άκεζα νπνηαδήπνηε 
επηζθεπή θαη ζα ελεκεξψλεηαη ν Σ.Δ  γηα λα ζπλερίζεη ηνλ αγψλα 
5.3  Καζαξηζκφο Λαβψλ: Ζ ζπρλφηεηα θαη ε κέζνδνο θαζαξηζκνχ ησλ ιαβψλ ζα απνθαζίδεηαη απφ ηνλ 
Κξηηή Καηεγνξίαο πξηλ ηελ έλαξμε θάζε γχξνπ ηνπ αγψλα ή φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
απηνχ. 
 
6.     ΣΔΥΝΗΚΑ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ 
 

6.1Σερληθά πεξηζηαηηθά νξίδνληαη ηα εμήο: 
α) θηρηφ ζρνηλί πνπ είηε βνεζά είηε εκπνδίδεη ηνλ αζιεηή 
β)  παζκέλε ή ραιαξή  ιαβή 
γ)  Αθαηάιιεια ηνπνζεηεκέλν ζεηάθη ή θαξακπίλεξ 
δ) Οπνηνδήπνηε ζπκβάλ πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα κεηνλέθηεκα ή άδηθν πιενλέθηεκα ζε  αζιεηή πνπ δελ 
είλαη άκεζν απνηέιεζκα ηεο δηθήο ηνπ δξάζεο. 
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6.2 Ο αζθαιηζηήο ζα πξέπεη λα αθήλεη ην ζρνηλί αξθεηά ραιαξφ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Οπνηνδήπνηε 
ηέλησκα ηνπ ζρνηληνχ ζα ζεσξεζεί σο ηερλεηή βνήζεηα ή παξαθψιπζε αζιεηή θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί 
σο ηερληθφ πεξηζηαηηθφ απφ ηνλ Κξηηή Καηεγνξίαο. 
 
6.3 Σα ηερληθά πεξηζηαηηθά αληηκεησπίδνληαη σο εμήο: 
α) Δάλ έλα ηερληθφ πεξηζηαηηθφ επηζεκαλζεί απφ ηνλ Κξηηή Καηεγνξίαο: 
i)Δάλ επηζπκεί ν αζιεηήο, θαη βξίζθεηαη αθφκα ζε έγθπξε ζέζε, κπνξεί  λα επηιέμεη λα ζπλερίζεη ηελ 
αλαξξίρεζε ή λα δερηεί ην ηερληθφ πεξηζηαηηθφ. Δάλ ν αζιεηήο επηιέμεη λα ζπλερίζεη ηε δηαδξνκή θακία 
πεξαηηέξσ  έλζηαζε δελ ζα γίλεη δεθηή ζε ζρέζε κε ην ηερληθφ απηφ πεξηζηαηηθφ. 
ii) Αλ ν αζιεηήο δελ βξίζθεηαη ζε έγθπξε ζέζε εμ αηηίαο ηνπ ηερληθνχ πεξηζηαηηθνχ, ν Κξηηήο  Καηεγνξίαο ζα 
απνθαζίζεη άκεζα  λα δειψζεη ηερληθφ πεξηζηαηηθφ θαη  λα ηεξκαηίζεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ  αζιεηή ζηε 
δηαδξνκή (θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηα ηερληθά πεξηζηαηηθά, λα επηηξέςεη ζηνλ αζιεηή 
κία δεχηεξε πξνζπάζεηα). 
 
β)  Δάλ έλα ηερληθφ πεξηζηαηηθφ δειψλεηαη απφ αζιεηή: 
i) Δλψ ν αζιεηήο αλαξξηράηαη, πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηε θχζε ηνπ ηερληθνχ πεξηζηαηηθνχ θαη, κε ηε 
ζχκθσλε γλψκε ηνπ Κξηηή Καηεγνξίαο, κπνξεί λα ζπλερίζεη ή λα ζηακαηήζεη ηελ αλαξξίρεζε. 
Αλ ν αζιεηήο επηιέμεη λα ζπλερίζεη ηε δηαδξνκή θακία πεξαηηέξσ έλζηαζε δελ ζα γίλεη δεθηή ζε ζρέζε κε ην 
ηερληθφ απηφ πεξηζηαηηθφ. Αλ ν αζιεηήο δελ βξίζθεηαη ζε έγθπξε ζέζε εμ αηηίαο ηνπ ηερληθνχ πεξηζηαηηθνχ, ν 
Κξηηήο  Καηεγνξίαο ζα απνθαζίζεη άκεζα θαη ε απφθαζή ηνπ ζα είλαη ηειηθή. 
ii)Αλ ν αζιεηήο πέζεη θαη ηζρπξηζηεί φηη ην ηερληθφ πεξηζηαηηθφ επέηεηλε ηελ πηψζε ηνπ, ηφηε ζα νδεγεζεί 
ζηελ εηδηθή δψλε απνκφλσζεο πεξηκέλνληαο ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο ηνπ ηερληθνχ απηνχ πεξηζηαηηθνχ. 
Ο ραξάθηεο  ζα ειέγμεη  ακέζσο (θαη φπνπ είλαη δπλαηφ ζα δηνξζψζεη) ην ηερληθφ πεξηζηαηηθφ θαη ζα ην 
αλαθέξεη ζηνλ Σ.Δ θαη ηνλ Κξηηή Καηεγνξίαο. Ζ απφθαζε ηνπ Σ.Δ (αθνχ ιάβεη ππ' φςηλ ηνπ ην Σερληθφ 
πεξηζηαηηθφ θαη πηζαλή θαθή ρξήζε ηεο ιαβήο απφ ηνλ αζιεηή) ζα είλαη ηειηθή  θαη θακία πεξαηηέξσ  
έλζηαζε δελ ζα γίλεη δεθηή ζε ζρέζε κε ηελ απφθαζή ηνπ. 
 
γ) Ο αζιεηήο πνπ έρεη ππνζηεί επηβεβαησκέλν ηερληθφ πεξηζηαηηθφ δηθαηνχηαη ρξφλν αλάθηεζεο δπλάκεσλ ζε 
μερσξηζηή δψλε  απνκφλσζεο  κε πξφζβαζε ζε   εγθαηαζηάζεηο πξνζέξκαλζεο θαη δελ ηνπ επηηξέπεηαη λα  
επηθνηλσλήζεη κε  θαλέλα  άιιν πξφζσπν εθηφο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο ΔΟΟΑ. Ο κέγηζηνο ρξφλνο 
αλάθηεζεο πξηλ απφ ηελ επφκελε πξνζπάζεηα ηνπ αζιεηή ζα είλαη πεξίπνπ 2 ιεπηά γηα θάζε θίλεζε πνπ 
έθαλε ζηε δηαδξνκή πξηλ απφ ην ηερληθφ πεξηζηαηηθφ. Ο ελ ιφγσ αζιεηήο /ηξία κπνξεί λα δεηήζεη ειάρηζηε 
πεξίνδν αλάιεςεο 20 ιεπηψλ. Ο Κξηηήο Καηεγνξίαο  ζα απνθαζίζεη  πφηε ζα εληάμεη ηελ επφκελε 
πξνζπάζεηα ηνπ αζιεηή δεδνκέλνπ ηνπ αηηνχκελνπ κέγηζηνπ ρξφλνπ αλάιεςεο εθ κέξνπο ηνπ αζιεηή. Ο ελ 
ιφγσ αζιεηήο θαζψο θαη ν αζιεηήο ηνπ νπνίνπ ν ρξφλνο έλαξμεο ζα επεξεαζζεί απφ ηελ έληαμε ηεο λέαο 
πξνζπάζεηαο ηνπ αζιεηή ζα ελεκεξσζεί αλάινγα.  
Όηαλ πξφθεηηαη γηα ηνλ ηειηθφ γχξν ν ρξφλνο αλάιεςεο δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 20 ιεπηά απφ ηφηε πνπ ν 
ηειεπηαίνο αζιεηήο έρεη νινθιεξψζεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ.  
δ) Με ηελ νινθιήξσζε κηαο έγθπξεο πξνζπάζεηαο ζε κία δηαδξνκή ζηνλ αζιεηή ζα  θαηαγξαθεί ην 
θαιχηεξν απνηέιεζκα ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ ζηε δηαδξνκή απηή. 
ε) Δάλ δεισζεί ηερληθφ πεξηζηαηηθφ απφ ηνλ ηειεπηαίν αζιεηή ζε νπνηνδήπνηε γχξν αγψλα δπζθνιίαο θαη ν 
αζιεηήο έρεη ηνπνζεηεζεί πξψηνο ζην γχξν, ηφηε ζηνλ αζιεηή δελ ζα επηηξαπεί δεχηεξε πξνζπάζεηα ζηε 
δηαδξνκή. Σν ίδην ηζρχεη γηα αζιεηή εθηφο ηνπ ηειεπηαίνπ, πνπ ππέζηε ηερληθφ πεξηζηαηηθφ θαη κεηαθέξζεθε 
ζηελ εηδηθή δψλε απνκφλσζεο, θαη πνπ  ηνπνζεηείηαη  πξψηνο ζην γχξν φηαλ φινη νη άιινη αζιεηέο έρνπλ 
νινθιεξψζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο. 
 
 
 
7. Πξνζσξηλή θαηάηαμε 
 
 Ζ θαηάηαμε κεηά απφ θάζε θάζε ελφο αγψλα Γπζθνιίαο, Σαρχηεηαο ή Bouldering ζα πξνζδηνξίδεηαη 
ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο θαλφλεο ηνπ αγψλα. 
 
8. Οινθιήξσζε πξνζπάζεηαο ζε δηαδξνκή 
 

8-1. Ζ πξνζπάζεηα ελφο αγσληδφκελνπ ζε κία δηαδξνκή ζα νινθιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο 
πνπ δηέπνπλ ηε κνξθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγψλα. 
 

8-2. Θα επηηξέπεηαη ζηνλ αγσληδφκελν λα θαηαξξηρεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πξνζπάζεηάο ηνπ ζε κία δηαδξνκή εθφζνλ δελ παξαβηάδνληαη νη θαλνληζκνί πνπ δηέπνπλ ηνλ ηεξκαηηζκφ  
κηαο πξνζπάζεηαο ζε κία δηαδξνκή. 
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9. ΥΡΖΖ ΒΗΝΣΔΟΣΑΗΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΡΘΖ ΚΡΗΖ ΣΩΝ ΑΘΛΖΣΩΝ 
 
9.1 ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο Κξηηήο Καηεγνξίαο θξίλεη ζθφπηκν λα εμεηάζεη βηληενζθνπεκέλν 
ζηηγκηφηππν πξνζπάζεηαο αζιεηή ζε κία δηαδξνκή πξηλ απνθαζίζεη, ν Κξηηήο Καηεγνξίαο ζα επηηξέςεη ζηνλ 
αζιεηή λα νινθιεξψζεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ ζε κία δηαδξνκή ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ αγψλα. Μεηά 
ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπο, νη αζιεηέο ζα  ελεκεξψλνληαη απφ ηνλ Κξηηή Καηεγνξίαο φηη γηα ηελ  
 
θαηάηαμή ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν γχξν ηνπ αγψλα ζα ρξεηαζηεί επηβεβαίσζε κεηά απφ εμέηαζε, πνπ ζα 
πξνθχςεη απφ ην βηληενζθνπεκέλν ζηηγκηφηππν θαη απηή ζα γίλεη ζην ηέινο ηνπ γχξνπ. 
 
9.2 Μέηξεζε Ύςνπο: Σα επίζεκα βηληενζθνπεκέλα ζηηγκηφηππα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ Κξηηή 
Καηεγνξίαο γηα λα επηβεβαησζνχλ νη θαλφλεο  πηαζίκαηνο / αγγίγκαηνο ζε ζρέζε κε ηε κέηξεζε ηνπ χςνπο 
θαη ηελ θαηάηαμε ησλ αζιεηψλ ζην ηέινο θάζε γχξνπ. 
 
9.3 Υξήζε βηληενζθνπεκέλσλ ζηηγκηφηππσλ γηα ηελ θξίζε ησλ αζιεηψλ : 
α) Μφλν ηα επίζεκα βηληενζθνπεκέλα ζηηγκηφηππα (θαη φρη άιια) ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο Κξηηέο 
Καηεγνξίαο θαη ηνλ Σ.Δ γηα λα θξηζεί κηα πξνζπάζεηα αζιεηή. 
β) Σα βηληενζθνπεκέλα ζηηγκηφηππα ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ 
απφ ηα άξζξα 9.1 θαη 9.2 αλσηέξσ. 
γ) Ζ ζέαζε ησλ επίζεκσλ βηληενζθνπεκέλσλ ζηηγκηφηππσλ ζα πεξηνξηζζεί ζηνλ Σ.Δ., ηνπο Κξηηέο 
Καηεγνξίαο, ηνλ Υαξάθηε θαη ηνλ εθπξφζσπν ηεο  Δ.Ο.Ο.Α. 
 
 
ΗΗ. ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΑΓΩΝΩΝ ΓΤΚΟΛΗΑ 
 
1. Δηζαγσγή 
 

1-1. Απηνί νη θαλφλεο ζα δηαβάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο Γεληθνχο Καλνληζκνχο ηεο Δ.Ο.Ο.Α. πνπ 
δηέπνπλ ηνπο αγψλεο αλαξξίρεζεο. 
 

1-2. Όιεο νη δηαδξνκέο Αγψλσλ Γπζθνιίαο ζα γίλνληαη κε ηνλ αγσληδφκελν λα αλαξξηράηαη επί θεθαιήο, 
αζθαιηζκέλνο απφ θάησ. Δμαηξείηαη ε Πξναγσληζηηθή  Β θαηεγνξία (αγφξηα – θνξίηζηα) φπνπ ζα αλαξξηράηαη 
ν αγσληδφκελνο κε ηνπνζεηεκέλν ην ζρνηλί απφ ην επάλσ κέξνο ηεο δηαδξνκήο (TOP-ROPΔ). 
 

1-3. Μηα δηαδξνκή ζεσξείηαη επηηπρψο νινθιεξσκέλε εάλ επηηπγράλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο θαη 
ηνπο Καλφλεο πνπ δηέπνπλ ηνπ Αγψλεο Γπζθνιίαο θαη αλ ην ζρνηλί είλαη αζθαιψο πεξαζκέλν ζην 
θαξακπίλεξ ζην ηειεπηαίν ζεηάθη απφ ηνλ αγσληδφκελν πνπ νθείιεη  λα βξίζθεηαη ζε κηα έγθπξε ζέζε. Γηα ηνλ 
αζιεηή ηεο Πξν-αγσληζηηθήο θαηεγνξίαο Β ζεσξείηαη επηηπρψο νινθιεξσκέλε ε δηαδξνκή φηαλ θξαηεζεί 
ζηελ ηειεπηαία ιαβή ηεο ραξαγκέλεο δηαδξνκήο.   
 
2. Αξηζκόο αζιεηώλ θαη ζεηξά εθθίλεζεο 
 

2-1. Γχξνο  αγψλα (εθηφο ηειηθνχ – ππέξ-ηειηθνχ) πνπ δηεμάγεηαη ζε κνλή δηαδξνκή: ε ζεηξά εθθίλεζεο ζα 
απνθαζηζηεί κεηά απφ ηπραία επηινγή ησλ αγσληδνκέλσλ. 
 

2-2. Γχξνο  αγψλα (εθηφο ηειηθνχ – ππέξ-ηειηθνχ) πνπ δηεμάγεηαη ζε δπν ή πεξηζζφηεξεο μερσξηζηέο 
δηαδξνκέο: νη αζιεηέο ζα κνηξάδνληαη ζηηο δηαδξνκέο σο εμήο: 
α. ηνλ πξψην γχξν αγψλα πνπ δηεμάγεηαη ζε δπν ή πεξηζζφηεξεο δηαδξνκέο παξφκνηαο δπζθνιίαο, νη 
αζιεηέο ζα κνηξάδνληαη ζηηο δηαδξνκέο. 
β. ηνπο επφκελνπο γχξνπο αγψλα πνπ δηεμάγεηαη ζε δπν ή πεξηζζφηεξεο δηαδξνκέο παξφκνηαο δπζθνιίαο, 
νη αζιεηέο ζα κνηξάδνληαη ζηηο δηαδξνκέο ελαιιαθηηθά κε ηε ζεηξά πνπ νινθιήξσζαλ ηνλ πξνεγνχκελν 
γχξν, π.ρ. πξνεγνχκελε ζεηξά θαηάηαμεο 1, 2, 3, 4 θ.ι.π. ζα κνηξαζηνχλ ζηηο δηαδξνκέο Α & Β κε ηελ εμήο 
ζεηξά: αζιεηέο 1 & 3 ζηελ Α θαη 2 & 4 ζηελ Β. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαλνκήο, ε ζεηξά εθθίλεζεο ζα γίλεη 
κε ηπραία επηινγή. 
γ. Σειηθόο γύξνο: Ζ ζεηξά εθθίλεζεο ζα είλαη αληίζηξνθε απφ ηελ θαηάηαμε ηεο εκηηειηθήο θάζεο. Αλ κεηά 
ηελ εθαξκνγή ηεο αληίζηξνθεο δηαδηθαζίαο ππάξρνπλ αγσληδφκελνη πνπ κνηξάδνληαη ηελ ίδηα ζέζε ε ζεηξά 
εθθίλεζήο ηνπο ζα απνθαζίδεηαη κε θιήξν (δει. ηπραία επηινγή). 
δ. Τπέξ-ηειηθόο: Ζ ζεηξά εθθίλεζεο ζα είλαη ε ίδηα κε ηνπ Σειηθνχ Γχξνπ. 
 
3. Υξόλνο παξαηήξεζεο 
 

3-1. χκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Καλνληζκνχο,  επηηξέπεηαη ζηνπο αγσληδφκελνπο, (ζαλ νκάδα) λα 
παξαηεξήζνπλ επί ηφπνπ  ηελ δηαδξνκή πνπ θαινχληαη λα επηρεηξήζνπλ.  
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3-2. ηελ πεξίπησζε ππέξ-ηειηθνχ, ν Σ.Δ.  κπνξεί λα απνθαζίζεη λα κελ επηηξέςεη ρξφλν παξαηήξεζεο ηεο 
δηαδξνκήο . 
 
 
 
 
 
 
4. Γηαδηθαζία αλαξξίρεζεο 
 

4-1. Γηα θάζε δηαδξνκή ζα νξίδεηαη πξνθαζνξηζκέλνο ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ν αζιεηήο   ζα κπνξεί λα 
επηρεηξεί ηε δηαδξνκή. Απηή ε ρξνληθή πεξίνδνο ζα πεξηιακβάλεη ηα 40 δεπηεξφιεπηα ηειηθήο πξνεηνηκαζίαο, 
απφ ηε βάζε ηεο δηαδξνκήο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 
 

4-2. Με ηελ είζνδν ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν  ζηε βάζε ηνπ αλαξξηρεηηθνχ ηνίρνπ, ζα δεηείηαη απφ ηνλ 
αγσληδφκελν λα κεηαβεί  ακέζσο ζηελ επίζεκε γξακκή εθθίλεζεο. Απφ εθείλε ηε ζηηγκή, ν Κξηηήο δηαδξνκήο 
ζα αξρίζεη (ή ζα δψζεη εληνιή λα αξρίζεη) ηελ θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ  πνπ ζα ρξεηαζηεί ν αγσληδφκελνο γηα 
λα επηρεηξήζεη ηελ αλαξξίρεζή ηνπ ζηε δηαδξνκή. Κάζε αγσληδφκελνο ζα έρεη 40 δεπηεξφιεπηα ζηε δηάζεζή 
ηνπ γηα λα αξρίζεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ ζηε δηαδξνκή. Δάλ έλαο αγσληδφκελνο δελ έρεη αξρίζεη ηελ 
πξνζπάζεηά ηνπ ζην ηέινο ησλ 40 δεπηεξνιέπησλ, ζα δηαηάδεηαη λα αξρίζεη ακέζσο. Σα 40 δεπηεξφιεπηα 
ηεο ηειηθήο πεξηφδνπ παξαηήξεζεο ζπλππνινγίδνληαη ζηνλ νιηθφ επηηξεπφκελν ρξφλν γηα ηελ νινθιήξσζε 
ηεο δηαδξνκήο. Οπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε ππνβάιιεη ην αζιεηή ζηηο πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο 
πνπ νξίδνληαη ζην θεθάιαην Δ Πεηζαξρηθέο Γηαδηθαζίεο. 
 

4-3. Ζ πξνζπάζεηα θάζε αζιεηή ζηε δηαδξνκή ζα ζεσξείηαη φηη έρεη αξρίζεη φηαλ θαη ηα δχν πφδηα  έρνπλ 
αθήζεη ην έδαθνο. 
 

4-4. Ο αγσληδφκελνο ζα κπνξεί λα ξσηά ηνλ Κξηηή δηαδξνκήο νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ γηα 
ην ππφινηπν ηνπ ρξφλνπ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. Ο Κξηηήο δηαδξνκήο ζα πιεξνθνξεί θάζε αγσληδφκελν 
φηαλ απνκέλνπλ κφλνλ 60 δεπηεξφιεπηα απφ ηνλ πξνθαζνξηζκέλν γηα ηε δηαδξνκή ρξφλν. Όηαλ ν ρξφλνο 
γηα ηε δηαδξνκή έρεη ιήμεη ν θξηηήο ζα δηαθφςεη ηνλ δηαγσληδφκελν θαη ζα αξρίζεη ε δηαδηθαζία ηεο 
βαζκνιφγεζεο. Ο δηαγσληδφκελνο πνπ δελ ππαθνχεη ζηηο νδεγίεο ηνπ θξηηή λα ζηακαηήζεη ηελ αλαξξίρεζε 
ζα ππνβιεζεί ζηηο Πεηζαξρηθέο Γηαδηθαζίεο ηνπ Κεθαιαίνπ Δ. 
 
4-5. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο ζε κηα δηαδξνκή: 
 
α) Κάζε αζιεηήο ζα πεξλά  ην ζρνηλί ηνπ ζε θάζε θαξακπίλεξ/ ζεηάθη  ζηε ζεηξά. Ο αζιεηήο βξίζθεηαη ζε 
έγθπξε ζέζε φηαλ ην ζψκα ηνπ δελ έρεη πεξάζεη πάλσ απφ ην ζεηάθη ζηνλ άμνλα ηεο δηαδξνκήο ή φηαλ ν 
αζιεηήο κπνξεί λα «θιηπάξεη» ρσξίο λα αλαγθαζηεί λα νπηζζνρσξήζεη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηεο 
δηαδξνκήο. Ζ πξνο ηα θάησ κεηαθίλεζε ηνπ ζψκαηνο ελλνείηαη φηαλ ν αζιεηήο αθήλεη ηηο ιαβέο θαη κε ηα 
δχν ρέξηα κεηαθηλνχκελνο απφ ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε. Οπνηαδήπνηε παξαβίαζε απηνχ ηνπ θαλφλα ζεσξείηαη  
αηηία λα ηεξκαηηζζεί ε πξνζπάζεηα ηνπ αζιεηή θαη λα αξρίζεη ε δηαδηθαζία ηεο κέηξεζεο ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 5.4 θαησηέξσ. Ζ άξλεζε ηνπ αζιεηή λα ππαθνχζεη ηηο νδεγίεο  ηνπ Κξηηή Καηεγνξίαο ζα  έρεη ζαλ 
απνηέιεζκα λα ππνβιεζεί ζηηο πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη ζην θεθάιαην Δ. Πεηζαξρηθέο 
Γηαδηθαζίεο. 
β) ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο (π.ρ γηα ιφγνπο αζθάιεηαο) ν Σ.Δ  έρεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ην άξζξν 4.5 
( α) θαη λα δεηήζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζεηάθη λα πεξαζηεί απφ  κηα ζπγθεθξηκέλε  ιαβή ή λα πεξαζηεί 
λσξίηεξα. 
 Ζ πιεξνθνξία ζα δνζεί ζηνπο αζιεηέο ζηε Εψλε απνκφλσζεο θαη ε ζπγθεθξηκέλε ιαβή ζα θέξεη δηαθξηηηθφ 
γλψξηζκα νχησο ψζηε λα ηελ αλαγλσξίζνπλ νη αζιεηέο θαηά ηελ πεξίνδν παξαηήξεζεο ηεο δηαδξνκήο. 
γ) Οη αζιεηέο κπνξνχλ λα νπηζζνρσξήζνπλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο  δηαδξνκήο  εθ' φζνλ δελ 
παξαβηάδνπλ ην άξζξν 4.5 (α) ή λα  επηζηξέςνπλ ζην έδαθνο. 
δ) 'Όηαλ ν αζιεηήο πεξάζεη ην ζρνηλί ζην θαξακπίλεξ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.5 (α)  αλσηέξσ αιιά έρεη 
πξνθχςεη ηερληθφ πεξηζηαηηθφ, ζα επηηξαπεί ζηνλ αζιεηή λα πεξάζεη ην ζρνηλί ζην επφκελν θαξακπίλεξ 
θαηά ζεηξά θαη έπεηηα λα αθαηξέζεη ή λα μαλαπεξάζεη ην ζρνηλί (θαη  εάλ είλαη απαξαίηεην θαηαξξηρψκελνο) 
ζην πξνεγνχκελν θαξακπίλεξ. Σέινο πξέπεη λα πεξαζηεί ην ζρνηλί ζε φια ηα ζεκεία αζθάιηζεο. 
Ο Κξηηήο Καηεγνξίαο κπνξεί λα δψζεη εληνιή γηα ηε ιήμε ηεο πξνζπάζεηαο θαη λα κεηξεζεί ην κεγαιχηεξν 
χςνο (ή ε κέγηζηε απφζηαζε)  εάλ θξίλεη φηη ε ζπλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο ζα παξαβηάζεη   ηνπο θαλνληζκνχο 
αζθάιεηαο. 
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5. Μέηξεζε ύςνπο 
 

5-1. χκθσλα κε ην άξζξν 8 παξαθάησ, ζηελ πεξίπησζε πηψζεο ή δηαηεηαγκέλεο ιήμεο απφ ηνλ Κξηηή 
Καηεγνξίαο, ζα κεηξεζεί ην πςειφηεξν πηάζηκν πνπ αγγίδεηαη ή θξαηείηαη (ή ζε πεξίπησζε πνπ ν 
αγσληδφκελνο είλαη ζε ηξαβέξζα, ή ζε πέξαζκα ζηέγεο κηαο δηαδξνκήο, ην καθξχηεξν πηάζηκν/ιαβή πνπ 
αγγίδεηαη ή θξαηείηαη) ζηνλ άμνλα  ηεο δηαδξνκήο πνπ εγθξίλεηαη απφ ην ραξάθηε. Κάζε πηάζηκν 
ραξαθηεξίδεηαη ζαλ ηέηνην απφ ηνλ ραξάθηε πξηλ ηελ έλαξμε ελφο γχξνπ ηνπ αγψλα θαη είλαη θαηαγξακκέλν 
ζην  ζθαξίθεκα  ηεο δηαδξνκήο.  
 

5-2. Όπσο απνθαζίζηεθε απφ ηνλ Κξηηή δηαδξνκήο, ε ιαβή  πνπ "θξαηηέηαη" ζα ζεσξείηαη σο έρνπζα 
πςειφηεξε βαζκνινγηθή αμία  απφ ηε ιαβή πνπ "αγγίδεηαη": 

 Λαβή πνπ θξαηηέηαη ζα βαζκνινγείηαη ζην  χςνο ρσξίο ην πξφζεκα  ζπλ (+) ή πιελ (-). 

 Λαβή  πνπ αγγίδεηαη ζα βαζκνινγείηαη ζην χςνο ηεο  κε  ην πξφζεκα  πιελ (-). 

 Λαβή  πνπ θξαηηέηαη θαη απ’ φπνπ ν αγσληδφκελνο θάλεη πξνζπάζεηα λα θζάζεη ηελ επφκελε  ιαβή – 
θίλεζε πξνψζεζεο -, ζα βαζκνινγείηαη ζην χςνο ηεο κε ην πξφζεκα ζπλ (+). Πξνζπάζεηα ζεσξείηαη 
ε θίλεζε ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ πνδηψλ ε νπνία ζα επηηξέςεη ζε έλα ρέξη ηνπ αγσληδφκελνπ λ’ αγγίμεη 
ην επφκελν πηάζηκν. Ζ θίλεζε κφλν ηνπ ρεξηνχ δελ ζεσξείηαη πξνζπάζεηα παξά κφλνλ φηαλ 
αγγίδεηαη ε ιαβή. 

 

5-3. Δάλ έλαο αζιεηήο αγγίμεη θάπνην ζεκείν πνπ ζηεξείηαη ιαβψλ, (φπσο θαζνξίζηεθε απφ ηνλ Υαξάθηε) 
απηφ ην ζεκείν δελ ζα πεξηιεθζεί ζε θαλελφο είδνπο κέηξεζε κέγηζηνπ χςνπο (ή ζηελ πεξίπησζε 
ηξαβέξζαο ή θνξπθήο κεγαιχηεξεο απφζηαζεο) πνπ ζα έρεη επηηεπρζεί απφ ηνλ αγσληδφκελν. 
 

5-4. ε πεξίπησζε πνπ ν αγσληδφκελνο θξαηήζεη  ην ηειεπηαίν ζεηάθη πξηλ πεξάζεη ην ζρνηλί ζην ηειεπηαίν 
θαξακπίλεξ, ζα ζεσξεζεί ηερλεηή βνήζεηα θαη ε πξνζπάζεηα ζα ηεξκαηηζηεί θαη ζα βαζκνινγεζεί θαηά ην 
άξζξν 5.1 θαη 5.2 
 
6. Καηάηαμε κεηά από θάζε γύξν  
 

6-1. Μεηά απφ θάζε γχξν  ηνπ αγψλα νη αζιεηέο ζα θαηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ηελ ςειφηεξε (ή ζε 
πεξίπησζε ηκήκαηνο ηξαβέξζαο κε ηελ πην απνκαθξπζκέλε) ιαβή  πνπ θξαηήζεθε ή αγγίρηεθε, φπσο 
νξίδεηαη ζην άξζξν 5.2. 
 

6-2. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζε κία ζέζε, ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ηεο πξνεγνχκελεο κέηξεζεο 
ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηεχρζεθαλ απφ ηνπο αζιεηέο ζε πξνεγνχκελεο 
θάζεηο (δηαδηθαζία countback) κε ζηφρν ηε ιχζε ηεο. Αλ ε ηζνβαζκία παξακέλεη, ζα ιακβάλνληαη ππφςε 
δηαδνρηθά  νη πξνεγνχκελνη γχξνη. Απηή ε δηαδηθαζία δελ εθαξκφδεηαη  φηαλ  νη αζιεηέο  αγσλίζηεθαλ ζε δχν 
ή πεξηζζφηεξεο δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο ή ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο. 
 

6-3. Δάλ ζε κία θάζε ηνπ αγψλα απαηηείηαη λα κνηξαζηνχλ νη αγσληδφκελνη ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο 
δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο ίδηαο ηερληθήο δπζθνιίαο, ε θαηάηαμε ελφο αγσληδφκελνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ην 
ζχλνιν ησλ ζέζεσλ πνπ επηηπγράλνληαη ζε φιεο ηηο δηαδξνκέο. Γειαδή ζηηο δπν απηέο δηαδξνκέο ε 
δπζθνιία πξέπεη λα είλαη  ηδία, λα εληνπίδεηαη ζηα ίδηα χςε θαη ν αξηζκφο ησλ ιαβψλ λα είλαη ίδηνο θαη ζηηο 
δχν  δηαδξνκέο. Σφηε ε θαηάηαμε θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ ςειφηεξνπ ή καθξχηεξνπ πηαζίκαηνο πνπ έθηαζε ν 
αζιεηήο.  
 

6-4. Τπέξ-ηειηθόο: Δάλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο countback ππάξρεη ηζνβαζκία γηα ηελ πξψηε 
ζέζε κε ηε ιήμε ηνπ ηειηθνχ γχξνπ , ζα δηεμαρζεί ππεξηειηθφο. Δάλ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ηζνβαζκία  κε 
ην ηέινο ηνπ ππέξ-ηειηθνχ νη αγσληδφκελνη ζα αλαθεξπρζνχλ ηζφβαζκνη θαη ν αγψλαο ζα πεξαησζεί. 
 
7. Δπηηξεπόκελνο αξηζκόο ζπκκεηνρώλ γηα θάζε γύξν  
 

7-1. Απηφ ην άξζξν πξέπεη λα εξκελεχεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην άξζξν 6, δειαδή ε δηαδηθαζία θαηάηαμεο 
πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη πξηλ εθαξκνζηεί ην άξζξν 7. 
 

7-2. Όηαλ δελ ππάξρεη ηθαλφο αξηζκφο αγσληδφκελσλ πνπ λα έρνπλ επηηπρψο νινθιεξψζεη ηε δηαδξνκή 
ζηνλ πξνεγνχκελν γχξν ηνπ αγψλα, νη ελαπνκέλνπζεο ζέζεηο έσο ηελ θάιπςε ηνπ επηηξεπφκελνπ νξίνπ 
ζπκκεηνρήο ζα θαιχπηνληαη απφ ηνπο επφκελνπο αγσληδφκελνπο κε ηελ  θαιχηεξε θαηάηαμε. 
 

7-3. ηνπο αγψλεο θππέιινπ ν αξηζκφο ζπκκεηνρήο είλαη ειεχζεξνο αξθεί νη αζιεηέο λα θαιχπηνπλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ θεθ. Β. 2 β iii.  
Σα θαζνξηζκέλα επηηξεπφκελα φξηα γηα ηνπο αγψλεο θππέιινπ ζα είλαη γηα ηνλ εκηηειηθφ θαη ηειηθφ 
αληίζηνηρα 16 θαη 8 αζιεηέο. 
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Γηα ην πξσηάζιεκα ηα θαζνξηζκέλα φξηα ζα είλαη 16 θαη 8 αζιεηέο γηα ηνλ πξνθξηκαηηθφ θαη ηειηθφ γχξν 
αληίζηνηρα. 
 

7-4. Ζκηηειηθνί θαη Σειηθνί Γχξνη - Κπκαηλφκελα φξηα: Δάλ ηα θαζνξηζκέλα επηηξεπφκελα φξηα ζπκκεηνρήο, 
γηα ηηο εκηηειηθέο θαη ηειηθέο θάζεηο, ππεξβαίλνληαη σο απνηέιεζκα ηζνβαζκηψλ κεηά ηελ θαηάηαμε ηεο 
πξνεγνχκελεο θάζεο, ηφηε πξνθξίλεηαη γηα ηελ επφκελε θάζε ν αξηζκφο εθείλνο (ησλ αγσληδνκέλσλ) πνπ 
βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζην θαζνξηζκέλν επηηξεπηφ φξην κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη εκηηειηθέο-ηειηθέο θάζεηο 
ζα απνηεινχληαη αληίζηνηρα απφ πεξηζζφηεξνπο απφ 20 θαη 6 αγσληδφκελνπο. 
Γειαδή φηαλ ζην φξην ησλ 16 έρνπκε ηηο εμήο ηζνβαζκίεο: 
13(13), 14(14), 14(15), 14(16), 14(17), 14(18), 14(19) ηφηε πξνθξίλνληαη νη 13 πξψηνη. Όηαλ : 
13(13), 14(14), 14(15), 14(16), 14(17), 14(18), ηφηε πξνθξίλνληαη νη 28 πξψηνη ηνπ γχξνπ. 
Αληίζηνηρα ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ ηειηθφ θαη ηα 8 άηνκα. 
 

7-5. Όηαλ ν αξηζκφο ησλ αζιεηψλ πνπ πξνθξίλνληαη γηα ηνλ ηειηθφ γχξν ππεξβαίλεη ιφγσ ηζνβαζκηψλ ηα 
θαζνξηζκέλα φξηα θαη κεηά απφ ηελ δηαδηθαζία countback είλαη ν ίδηνο αλ κεηξεζεί απφ ηελ αξρή ή ην ηέινο, 
ν αξηζκφο ησλ αζιεηψλ πνπ αληηζηνηρεί ζηα κεγαιχηεξα φξηα πξνθξίλεηαη. 
7-6. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο (π.ρ. δσληαλέο ηειενπηηθέο κεηαδφζεηο) κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα 
θαηψηεξα φξηα: κηα ηέηνηα απφθαζε ζα αλαθνηλσζεί απφ ηνλ Σ.Δ. αθνχ πξψηα ζπκβνπιεπηεί ηνλ 
δηνξγαλσηή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ πξηλ απφ ηνλ αγψλα. 
 
8. Σεξκαηηζκόο πξνζπάζεηαο ζε δηαδξνκή 
 

8-1. Δπηηπρήο πξνζπάζεηα ζε δηαδξνκή: Έλαο αζιεηήο ζα ζεσξείηαη φηη έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο κηα 
δηαδξνκή αλ απηφ έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 αλσηέξσ. 
8-2. Αλεπηηπρήο πξνζπάζεηα ζε δηαδξνκή: Έλαο αζιεηήο ζα ζεσξείηαη φηη έρεη νινθιεξψζεη αλεπηηπρψο κηα 
δηαδξνκή αλ: 

 πέζεη 

 ππεξβεί ηνλ επηηξεπφκελν  ρξφλν 

 αγγίμεη κέξνο ηνπ αλαξξηρεηηθνχ ηνίρνπ πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο δηαδξνκήο 

 ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεπξηθέο άθξεο  ή ηηο άλσ άθξεο   ηνπ ηνίρνπ 

 απνηχρεη λα πεξάζεη έλα ζεηάθη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο 

 αγγίμεη ην έδαθνο κε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ζψκαηνο αθνχ έρεη πάξεη εθθίλεζε 

 ρξεζηκνπνηήζεη νπνηαδήπνηε ηερλεηή βνήζεηα 

  
IΗΗ.  ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ  ΚΤΠΔΛΛΟΤ BOULDERING  
 
1. Δηζαγσγή 
 

 Οη θαλνληζκνί απηνί ζα εθαξκφδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο γεληθνχο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ ζηνπο 
αγψλεο Παγθνζκίνπ θππέιινπ κε ηηο παξαθάησ απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο. 
 

2. Γεληθά 
 

2-1. Οη αγψλεο bouldering απνηεινχληαη απφ κηα ζεηξά κηθξψλ δηαδξνκψλ, ζπλήζσο απνθαινχκελα 
πξνβιήκαηα. Όια ηα πξνβιήκαηα εθηεινχληαη ρσξίο ηε ρξήζε ζρνηληνχ. Ο αξηζκφο  κέγηζηνο αξηζκφο ησλ 
πηαζηκάησλ/ιαβψλ  γηα θάζε δηαδξνκή ζα είλαη ην πνιχ 12 θαη ν κέζνο φξνο  πηαζηκάησλ/ιαβψλ γηα φια ηα 
πξνβιήκαηα  ελφο γχξνπ ζα είλαη κεηαμχ 4 θαη 8. 
 

2-2.Οη αζιεηέο ησλ αγψλσλ Bouldering  πξνζηαηεχνληαη απφ πηψζε κε εηδηθά ζηξψκαηα παξφκνηα κε 
εθείλα ησλ αζιεκάησλ ζηίβνπ. Δίλαη ζηελ επζχλε ηνπ ραξάθηε λα απνθαζίζεη γηα ηε ζέζε ησλ ζηξσκάησλ. 
Δάλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηξψκαηα δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ ελσκέλα κεηαμχ ηνπο απηά πξέπεη λα θαιχπηνληαη 
θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε πηψζε ηνπ αζιεηή αλάκεζα ζηα θελά ηνπο.  
 

2-3. Οη αγψλεο bouldering ζα απνηεινχληαη απφ έλα ή δχν γχξνπο, νη νπνίνη νλνκάδνληαη πξνθξηκαηηθφο θαη 
ηειηθφο γχξνο, ή ηξεηο γχξνπο, πνπ νλνκάδνληαη, πξνθξηκαηηθφο, εκηηειηθφο θαη ηειηθφο γχξνο. ε 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο έλαο γχξνο κπνξεί λα αθπξσζεί. Γηα ηνλ ίδην ιφγν ν αξηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ 
(δηαδξνκψλ) θάζε γχξνπ κπνξεί λα κεησζεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ Σ.Δ 
 

2-4. Ο αξηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ ζηνλ πξνθξηκαηηθφ γχξν δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 4 ή  
κεγαιχηεξνο ησλ 8. Όηαλ νη αγψλεο απνηεινχληαη απφ έλα γχξν, ηφηε ν αξηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ 
(δηαδξνκψλ) δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 5. 
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2-5. Ύςνο δηαδξνκψλ. Γηα ιφγνπο αζθαιείαο ηα πξνβιήκαηα ζα είλαη κε ηέηνην ηξφπν θηηαγκέλα ψζηε ην 
ρακειφηεξν ζεκείν ηνπ ζψκαηνο ηνπ αζιεηή ζην ηέινο ηεο δηαδξνκήο δελ ζα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ  3 
κέηξα  απφ ην ζηξψκα. 
 
2-6. Οη θξηηέο θάζε δηαδξνκήο ζα πξέπεη λα είλαη δπν, απφ ηνπο νπνίνπο ηνπιάρηζηνλ ν έλαο εζληθφο 
πηζηνπνηεκέλνο θξηηήο.  
 

2.7 Κάζε πξφβιεκα ζα έρεη κηα πξνθαζνξηζκέλε αξρηθή ζέζε εθθίλεζεο απ’ φπνπ αξρίδεη ε πξνζπάζεηα 
αλαξξίρεζεο. Ζ ζέζε ζα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ δχν ζηαζεξέο ιαβέο  θαη γηα ηα δχν ρέξηα  θαη κπνξεί 
λα έρεη ζεκαδεκέλεο ζέζεηο  δχν (παηήκαηα) γηα ην έλα ή θαη ηα δχν πφδηα. Απηή ε  ζέζε εθθίλεζεο 
(πηαζίκαηα – παηήκαηα ) πξέπεη λα είλαη εκθαλψο ζεκαδεκέλε κε ηνλ ίδην ηξφπν γηα φια ηα πξνβιήκαηα,  
ηνπ γχξνπ. Καηά ηελ θξίζε ηνπ Υαξάθηε νη αξρηθέο ιαβέο εθθίλεζεο κπνξεί λα θέξνπλ  ηελ έλδεημε «δεμί»  ή 
«αξηζηεξφ» . 
 

2-8. ηε δηαδξνκή ζα επηηπγράλεηαη έλαο βαζκφο ΕΩΝΖ γηα ην θξάηεκα κηαο  ζπγθεθξηκέλεο ιαβήο. Ζ ζέζε 
ηεο ιαβήο νξίδεηαη απφ ην ραξάθηε. Ζ ιαβή απηή πξέπεη λα έρεη επθξηλή ζήκαλζε θαη ην ρξψκα ηεο λα είλαη 
δηαθνξεηηθφ απφ ην ρξψκα ησλ ιαβψλ εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ.  
 

2-9. Ζ ιαβή ηνπ ηεξκαηηζκνχ πξέπεη λα είλαη ηνπ ηδίνπ ρξψκαηνο κε εθείλεο ηεο εθθίλεζεο, ε ζπγθεθξηκέλεο 
πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί ε νινθιήξσζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ζηήζηκν ηνπ θνξκνχ ζε φξζηα 
ζέζε ζηελ θνξπθή ηνπ πξνβιήκαηνο. 
Αλ είλαη απαξαίηεην θφθθηλε ζήκαλζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θαζνξηζηνχλ ηα φξηα ελφο 
πξνβιήκαηνο.  
 

2-10. Ζ ζήκαλζε  πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα αλσηέξσ ζα είλαη ε ίδηα γηα φιν ηνλ αγψλα. Έλα δείγκα ηεο ζα 
πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηνλ ηνίρν εμάζθεζεο ηεο δψλεο απνκφλσζεο (πξνζεξκαληήξην) 
 
3. Πεξίνδνο παξαηήξεζεο 
 

3-1. Γελ ρνξεγείηαη  μερσξηζηή  πεξίνδνο παξαηήξεζεο, δηφηη ε παξαηήξεζε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ρξφλν 
πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 
 

3-2. Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα παξακείλνπλ ζηνλ πεξηνξηζκέλν ρψξν παξαηήξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
ρξφλνπ παξαηήξεζεο. Γελ επηηξέπεηαη λα ζθαξθαιψζνπλ ηνλ ηνίρν ή λα ζηαζνχλ πάλσ ζε θάπνην 
αληηθείκελν ή έπηπιν. Οη αλαξξηρεηέο δελ επηηξέπεηαη λα επηθνηλσλνχλ κε άιιν πξφζσπν εθηφο ηνπ ρψξνπ 
παξαηήξεζεο. Μπνξνχλ κφλν λα δεηήζνπλ δηεπθξηλήζεηο απφ ηνλ Σ.Δ, έλα θξηηή θαηεγνξίαο ή ηνλ Κξηηή ηνπ 
πξνβιήκαηνο (δηαδξνκήο). Σν άγγηγκα ησλ ιαβψλ εθηφο εθείλσλ ηεο εθθίλεζεο  ζεσξείηαη παξάβαζε πνπ 
ππνπίπηεη ζηνπο πεηζαξρηθνχο θαλνληζκνχο (επίδεημε θίηξηλεο θάξηαο). 
 
4. Γηαδηθαζία αλαξξίρεζεο 
 

4-1. ε θάζε γχξν ηνπ αγψλα, νη αζιεηέο πξέπεη λα επηρεηξήζνπλ κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ. Μεηά απφ ηελ 
νινθιήξσζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ ζε έλα πξφβιεκα ν αλαξξηρεηήο δηθαηνχηαη πεξίνδν αλάπαπζεο ίζε κε 
ηνλ ρξφλν πνπ ρνξεγείηαη  γηα ην πξφβιεκα. Ο Σ.Δ  ζα αλαθνηλψζεη ηνλ αξηζκφ θαη ηε ζεηξά  ησλ 
πξνβιεκάησλ  πνπ ζα επηρεηξήζνπλ νη αζιεηέο γηα ηνλ θάζε γχξν πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ γχξνπ. Κάζε 
δηαδξνκή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα μεθάζαξα νξνζεηεκέλε πεξηνρή απ’ φπνπ ν αλαξξηρεηήο ζα 
κπνξεί λα δεη κφλν ηελ δηαδξνκή θαη φρη άιιε. Ο ρψξνο απηφο ζα έρεη θαη ηα   πξνζηαηεπηηθά ζηξψκαηα. 
 

4-2. ε ζπλάξηεζε κε ηνπο γεληθνχο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηνπο αγψλεο bouldering, ζε θάζε 
δηαδξνκή/πξφβιεκα  ζα δίλεηαη πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ φξην, ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ θάζε αλαξξηρεηήο-
ηξηα  ζα έρεη ην δηθαίσκα λα επηρεηξήζεη ηε δηαδξνκή φζεο θνξέο επηζπκεί. Ζ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ είλαη ε ίδηα 
γηα φιεο ηηο δηαδξνκέο ζε θάζε γχξν. Ζ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ζα αλαθνηλσζεί απφ ηνλ Σ.Δ θαη δελ κπνξεί λα 
είλαη κηθξφηεξεο δηάξθεηαο απφ 4 ιεπηά θαη νχηε κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο  απφ 8 ιεπηά. 
 

4-3. Ζ έλαξμε (θαη ην ηέινο) θάζε ρξνληθήο πεξηφδνπ  ζα αλαθνηλψλεηαη κε δπλαηφ θαη θαζαξφ  ερεηηθφ ζήκα 
(θφξλα). Με ην άθνπζκα απηνχ ηνπ ζήκαηνο νη αλαξξηρεηέο πνπ ζθαξθαιψλνπλ πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ  θαη 
λα πεξάζνπλ ζηελ πεξηνρή αλάπαπζεο. Ο ρψξνο απηφο δελ πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ ζέαζε ησλ ππνινίπσλ 
δηαδξνκψλ/πξνβιεκάησλ. Ο αλαξξηρεηήο πνπ βξίζθεηαη ζην ρψξν αλάπαπζεο  κε ην άθνπζκα ηνπ ζήκαηνο 
πξέπεη λα πεξάζεη ζην επφκελν πξφβιεκα. 
 

4-4. Θεσξείηαη φηη ε πξνζπάζεηα  ηνπ αζιεηή  ζε θάπνηα δηαδξνκή  έρεη αξρίζεη φηαλ θάζε κέξνο ηνπ 
ζψκαηνο ηνπ  έρεη αθήζεη ην έδαθνο. 
 

4-5. Σν ηειεπηαίν ιεπηφ ηνπ ρξφλνπ πνπ απνκέλεη  αλαθνηλψλεηαη  κε επδηάθξηην ερεηηθφ ζήκα (θφξλα) 
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4-6. Όιεο νη ιαβέο πξέπεη λα θαζαξίδνληαη απφ ηνλ θξηηή δηαδξνκήο ή ην βνεζφ ηνπ πξηλ θάζε αζιεηήο 
αξρίζεη ηελ πξψηε ηνπ πξνζπάζεηα ζε έλα πξφβιεκα. Οη αζιεηέο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ λα θαζαξηζηνχλ νη 
ιαβέο πξηλ απφ νπνηαδήπνηε  πξνζπάζεηά ηνπο ζε έλα πξφβιεκα. Μπνξνχλ επίζεο  λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 
βνχξηζεο γηα λα θαζαξίζνπλ ηηο ιαβέο πνπ θηάλνπλ κφλν απφ ην έδαθνο. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
κφλνλ νη βνχξηζεο νη νπνίεο δηαηίζεληαη απφ ηνλ δηνξγαλσηή θαη ππάξρνπλ ζηελ βάζε θάζε δηαδξνκήο.  
 
5. Σεξκαηηζκόο  πξνζπάζεηαο 
 

5-1. Μηα πξνζπάζεηα ζεσξείηαη επηηπρήο φηαλ ε ηειεπηαία ιαβή ελφο πξνβιήκαηνο θξαηηέηαη κε ηα δπν ρέξηα 
θαη ν θξηηήο θσλάμεη «Ο.Κ.». 
 

5-2. Μηα πξνζπάζεηα ζεσξείηαη φηη έρεη ηειεηψζεη φηαλ ν αζιεηήο επηζηξέςεη ζην έδαθνο ή κε ηελ ιήμε ηνπ 
ρξφλνπ. 
 

5-3. Ο αζιεηήο ζα δηαηαρζεί λα ζηακαηήζεη φηαλ πεξάζεη ηα φξηα ηεο δηαδξνκήο ή ρξεζηκνπνηήζεη 
απαγνξεπκέλε ιαβή. 
 
6. Σερληθό πεξηζηαηηθό (Σ.Π.) 
 

6-1. Αλ ην Σ.Π. κπνξεί λα επηδηνξζσζεί πξηλ ην ηέινο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ν αζιεηήο 
πνπ εκπιέθεηαη ζ’ απηφ έρεη ηελ επθαηξία λα ζπλερίζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ. Αλ ν αζιεηήο επηιέμεη λα 
ζπλερίζεη, ηφηε ην πεξηζηαηηθφ ζεσξείηαη ιήμαλ θαη δελ κπνξεί λα αζθεζεί έλζηαζε.  Αλ ν αλαξξηρεηήο 
επηιέμεη λα κελ ζπλερίζεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ κέζα ζην ρξφλν πνπ ππνιείπεηαη, ηφηε ζα ζπλερίζεη ηηο 
πξνζπάζεηεο κεηά ην ηέινο ηνπ γχξνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν Σ.Δ  ζα απνθαζίζεη πφηε πξέπεη λα 
δεκηνπξγεζεί  θελφ ζην ρξφλν ησλ αγψλσλ ψζηε ηα ζχκαηα Σ.Π. λα νινθιεξψζνπλ  ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο. 
ηνλ  αζιεηή ζα δνζεί ηφζνο ρξφλνο, φζνο έκεηλε αλεθκεηάιιεπηνο απφ ηελ ζηηγκή ηνπ Σ.Π., θαη ζα είλαη 
θαηά ην ειάρηζην δηάξθεηαο δπν ιεπηψλ. 
 

6-2. Αλ ην Σ.Π. δελ κπνξεί λα δηνξζσζεί  κέζα ζην ρξφλν  ηφηε κε ην άθνπζκα ηνπ ερεηηθνχ ζήκαηνο ν 
γχξνο ζηακαηάεη γηα ηνλ αλαξξηρεηή-ζχκα ηνπ Σ.Π θαζψο  θαη γηα φινπο ηνπο άιινπο πνπ βξίζθνληαη ζε 
πξνζπάζεηεο ζε πξνεγνχκελεο δηαδξνκέο. Γηα φινπο ηνπο ππφινηπνπο αζιεηέο, ν γχξνο ζπλερίδεηαη. Μεηά 
ηε δηφξζσζε ν αζιεηήο –ζχκα Σ.Π ζα ζπλερίζεη ηηο πξνζπάζεηεο, γηα φζν ρξφλν ηνπ απέκελε ηε ζηηγκή ηνπ 
Σ.Π. κε έλα ειάρηζην ρξφλν δπν ιεπηψλ. Μεηά απφ απηή ρξνληθή πεξίνδν, ν αγψλαο μεθηλά  θαλνληθά κε ην 
ερεηηθφ ζήκα έλαξμεο πξνζπαζεηψλ γηα φινπο ηνπο αζιεηέο. 
 

6-3. ηελ πεξίπησζε πνπ ζπκβεί Σ.Π., ε πξψηε πξνζπάζεηα πνπ ζα γίλεη απφ ηνλ αζιεηή κεηά ην 
πεξηζηαηηθφ (ζην ίδην πξφβιεκα) κεηά ηελ πξνζπάζεηα θαηά ηελ νπνία  ζπλέβε ην Σ.Π., ζα ζεσξεζεί  
ζπλέρεηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο (γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ππνινίπνπ ρξφλνπ). 
 
7. Καηάηαμε κεηά από θάζε γύξν 
 

7-1. Μεηά απφ θάζε γχξν νη αζιεηέο ζα θαηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

 ηνλ αξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ νινθιεξψζεθαλ επηηπρψο. 

 ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο πξνβιήκαηνο (αλ νινθιεξψζεθε). 

 ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ βαζκψλ δψλεο. 

 ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ πξνζπαζεηψλ  γηα λα απνθηεζνχλ  νη βαζκνί δψλεο.   
εκείσζε: Οη ηζνβαζκνχληεο αζιεηέο θξίλνληαη πξψηα ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη. 
Καιχηεξνο αζιεηήο ζεσξείηαη απηφο πνπ έρεη νινθιεξψζεη ηε δηαδξνκή ή έρεη θεξδίζεη βαζκφ δψλεο κε ηηο 
ιηγφηεξεο πξνζπάζεηεο. 
 

7-2. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο, ζα ππνινγίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ακέζσο πξνεγνχκελσλ γχξσλ κε 
ηε δηαδηθαζία ηνπ countback. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα πεγαίλεη πίζσ κέρξη ηνπ ζεκείνπ φπνπ νη αζιεηέο 
αγσλίζζεθαλ ζηελ ίδηα νκάδα (φρη ρσξηζκέλνη ζε δχν φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνπο γεληθνχο θαλνληζκνχο). 
 ηνλ πξνθξηκαηηθφ γχξν ηζρχνπλ ηα ίδηα, κε ηελ δηεπθξίληζε φηη αλ δχν αζιεηέο ηζνβαζκνχλ θαη κεηά ην 
7.1 ηφηε ιακβάλνληαη ππφςε αξρηθά νη  πξνζπάζεηεο γηα νινθιήξσζε ηεο δηαδξνκήο πνπ έθαλε ν αζιεηήο, 
θαηφπηλ ν αξηζκφο βαζκψλ δψλεο πνπ πέηπρε θαη ηέινο νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ  απφθηεζε βαζκψλ δψλεο 
πνπ έθαλε ν αζιεηήο. 
 

7-3. Τπέξ-ηειηθόο. Αλ θαη κεηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ countback ππάξρεη ηζνπαιία ηφηε ζα δηεμαρζεί ππέξ- 
ηειηθφο γηα ηελ πξψηε ζέζε ζε κηα κφλν  δηαδξνκή. 
Κάζε αζιεηήο πνπ είλαη ηζφβαζκνο ζα δνθηκάζεη κφλν κηα δηαδξνκή κε ίδηα ζεηξά κε απηήλ ηνπ ηειηθνχ. Ζ 
δηαδξνκή ζηήλεηαη ζε ζπκθσλία κε ηνλ ραξάθηε θαη ε πξνζπάζεηα πξέπεη λα αξρίζεη κέζα ζε 40 
δεπηεξφιεπηα. Ζ επίδνζε θάζε αλαξξηρεηή ζα θξηζεί ζχκθσλα κε ηα άξζξα .1, .2, .3 ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ 
Καλνληζκνί Αγψλσλ Γπζθνιίαο. Δάλ κεηά ηελ πξνζπάζεηα πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αζιεηέο έρνπλ θηάζεη ην 
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ηέινο ηεο δηαδξνκήο ηφηε θαηαηάζζνληαη φινη πξψηνη θαη ε ηειηθή θαηάηαμε αλαθνηλψλεηαη. Αλ θαλείο δελ έρεη 
θηάζεη ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο θαη ππάξρνπλ αθφκα ηζνβαζκίεο  ζηελ πξψηε ζέζε, νη αζιεηέο ζα θάλνπλ 
αθφκα κηα πξνζπάζεηα αθνινπζψληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία κέρξη λα ππάξμεη δηαθνξνπνίεζε απνηειεζκάησλ, 
κεηά απφ 6 πξνζπάζεηεο θαηά ην κέγηζην. Αλ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ηζνπαιία ηφηε νη αζιεηέο ζα 
ζεσξεζνχλ  ηζφβαζκνη.  
 
8. Πνζόζησζε γηα θάζε γύξν 
 

8-1. Απηφ ην άξζξν ζα δηαβαζηεί ζε ζπλάξηεζε κε ην άξζξν ΗΗΗ7 π.ρ. ε δηαδηθαζία θαηάηαμεο πξέπεη λα 
νινθιεξσζεί πξηλ εθαξκνζηεί ην άξζξν ΗΗΗ8. 
 

8-2. Όηαλ ζηελ θαηάηαμε ελφο γχξνπ δελ ππάξρεη ηθαλφο αξηζκφο αζιεηψλ πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη 
επηηπρψο ηα πξνβιήκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ γχξνπ ηνπ αγψλα, νη ππφινηπεο πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο 
αζιεηψλ ζα πιεξσζνχλ κε αζιεηέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαιχηεξε ζεηξά  θαηάηαμεο.   
 

8-3. Αλ ν αγώλαο απνηειείηαη από 3 γύξνπο: 
Ζκηηειηθόο: Ζ  πνζφζησζε γηα ηνλ εκηηειηθφ ζα είλαη 30 κε ειάρηζην ηνπο 20. Αλ απηφ ην πνζνζηφ 
ππεξθαιχπηεηαη ιφγσ ηζνβαζκηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ γχξνπ, ηφηε ζα επηιεγεί γηα ηνλ επφκελν γχξν ν 
αξηζκφο ησλ αζιεηψλ πνπ είλαη πιεζηέζηεξα ζην θαζνξηζκέλν πνζνζηφ. Όπνπ ε δηαθνξά παξακέλεη ίδηα 
πάλσ ή θάησ απφ ηελ θαζνξηζκέλε πνζφζησζε ηφηε ζα επηιεγεί ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο αζιεηψλ. 
Σειηθόο: Ζ θαζνξηζκέλε πνζφζησζε  γηα ηνλ ηειηθφ είλαη 16 κε ειάρηζην ηνπο 12. Αλ παξαηεξεζεί 
ππέξβαζε ζηε ζπγθεθξηκέλε πνζφζησζε ιφγσ ηζνβαζκηψλ απφ ηνλ πξνεγνχκελν γχξν θαη κεηά ηελ 
εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνο ηα πίζσ κέηξεζεο, ηφηε ζα επηιεγεί ν αξηζκφο ησλ αζιεηψλ πνπ 
πξνζεγγίδεη ηελ θαζνξηζκέλε πνζφζησζε γηα ηνλ επφκελν γχξν (φηαλ ππνινγίδεηαη  απφ πάλσ πξνο  θάησ). 
Όηαλ ε δηαθνξά είλαη ίδηα, ππνινγηδφκελε απφ  πάλσ θαη πξνο ηα θάησ, ηφηε πξνθξίλεηαη γηα ηνλ ηειηθφ ν 
αξηζκφο  ησλ αζιεηψλ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ρακειφηεξε πνζφζησζε. 
 

8-4. Αλ ν αγώλαο απνηειείηαη από δπν γύξνπο:  
ηειηθόο: Ζ πνζφζησζε γηα ηνλ ηειηθφ γχξν είλαη 20 κε ειάρηζην ην 16. Αλ παξαηεξεζεί ππέξβαζε ζηε 
ζπγθεθξηκέλε πνζφζησζε ιφγσ ηζνβαζκηψλ απφ ηνλ πξνεγνχκελν γχξν θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο 
δηαδηθαζίαο ηεο πξνο ηα πίζσ κέηξεζεο, ηφηε ζα επηιεγεί ν αξηζκφο ησλ αζιεηψλ πνπ πξνζεγγίδεη ηελ 
θαζνξηζκέλε πνζφζησζε γηα ηνλ επφκελν γχξν (φηαλ ππνινγίδεηαη απφ πάλσ πξνο θάησ). Όηαλ ε δηαθνξά 
είλαη ίδηα, ππνινγηδφκελε απφ πάλσ θαη πξνο ηα θάησ, ηφηε πξνθξίλεηαη γηα ηνλ ηειηθφ ν αξηζκφο ησλ 
αζιεηψλ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ρακειφηεξε πνζφζησζε. 
 

8-5. Αλ ζηνλ πξνθξηκαηηθφ γχξν ππάξρνπλ δπν νκάδεο ηφηε ε θαζνξηζκέλε πνζφζησζε ζα κνηξαζηεί ζηα 
δπν θαη ζα εθαξκνζηεί θαη ζηηο  δπν νκάδεο. 
 
9. Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ 
 

 Κάζε έλζηαζε θαηά ησλ επηζήκσλ απνθάζεσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ελζηάζεσλ ηεο 
Δ.Ο.Ο.Α. 
 
 

ΗV.  ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΑΥΤΣΖΣΑ 
 
1. Δηζαγσγή 
 

1-1. Απηνί νη θαλνληζκνί δηαβάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο γεληθνχο θαλνληζκνχο. 
 

1-2. Ζ αλαξξίρεζε θαηά  ηνπο αγψλεο ηαρχηεηαο ζα γίλεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ ζρνηληνχ  απφ πάλσ (Top 
Rope ) θαη   αζθάιηζε  ηνπ αζιεηή  απφ ην έδαθνο. Σν ζρνηλί πξέπεη λα είλαη κνλφ ζρνηλί   εγθεθξηκέλν απφ 
ηελ U.I.I.A. 
 

1-3. Οη αγψλεο ηαρχηεηαο ζα απνηεινχληαη απφ δπν ζηάδηα. 

 ηνλ πξνθξηκαηηθφ γχξν ηνπ αγψλα . 

 ηνλ ηειηθφ γχξν ν νπνίνο κπνξεί λα απνηειείηαη απφ  α’ πξνθξηκαηηθφ γχξν, β’ πξνθξηκαηηθφ γχξν, 
έλαλ πξνεκηηειηθφ  θαη πάληα εκηηειηθφ θαη ηειηθφ. 

 
2. Γηαδξνκέο ησλ αγώλσλ 
 

2-1. νη αγψλεο ηαρχηεηαο ζα απνηεινχληαη απφ δπν δηαδξνκέο ηδίνπ κήθνπο, ζρεδηαζκνχ  θαη  δπζθνιίαο. 
 

2-2. Αλ ππάξρεη πξνθξηκαηηθφο θαη ηειηθφο γχξνο θαη  γίλεηαη: 

 ηελ ίδηα κέξα νη δηαδξνκέο θαη γηα ηνπο δπν γχξνπο ζα είλαη νη ίδηεο 
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 ζε δηαθνξεηηθέο κέξεο νη δηαδξνκέο γηα θάζε γχξν ζα είλαη ειαθξψο δηαθνξεηηθέο. Οη αζιεηέο ζα 
ελεκεξψλνληαη  εθ ησλ πξνηέξσλ. 

 

2-3. Σν χςνο ηεο δηαδξνκήο ζπληζηάηαη λα  είλαη απφ δψδεθα σο είθνζη κέηξα, θαη ην ζπλνιηθφ αξλεηηθφ 
(ζηέγε) λα κελ μεπεξλά ηα πέληε κέηξα. Αλ ε δηαδξνκή είλαη θιηκαθσηή ζπληζηάηαη, ην πιάηνο ηεο ζηέγεο λα 
κελ ππεξβαίλεη ην έλα κέηξν. 
 

2-4. Αζθάιεηα 
α. ην ζρνηλί απφ πάλσ πξέπεη  λα είλαη πεξαζκέλν κέζα απφ δπν μερσξηζηά ζεκεία αζθάιηζεο. Κάζε έλα 
απφ ηα ζεκεία απηά ζα έρεη θαξακπίλεξ αζθαιείαο πεξαζκέλν ζην ζεκείν αζθάιηζεο κε εγθεθξηκέλν ηκάληα  
απφ ζεηάθη θαη έλα θαξακπίλεξ maillon rapide 10mm θιεηζηφ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
β. Ζ ζέζε  ηνπ ςειφηεξνπ ζεκείνπ αζθάιηζεο  πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ  ην δηαθφπηε πνπ ξπζκίδεη  ηε 
ζπζθεπή ρξνλνκέηξεζεο  ή ην ηειηθφ  ερεηηθφ  ζήκα ηεο δηαδξνκήο. 
γ. Σν αλαξξηρεηηθφ ζρνηλί  πξέπεη λα είλαη πεξαζκέλν ζην κπσληξηέ (δψλε)ηνπ αζιεηή είηε: 
 1. κε ηνλ εγθεθξηκέλν θφκπν 
 2. ή πεξλψληαο έλαλ έηνηκν εγθεθξηκέλν θφκπν ζην κπσληξηέ κε θαξακπίλεξ αζθαιείαο πνπ ειαρηζηνπνηεί 
ηελ πηζαλφηεηα λα κπιερηεί θα λα ζηξίςεη ην ζρνηλί θαζψο θαη ηελ πηζαλφηεηα λα θχγεη ην ζρνηλί απφ ηελ 
πχιε ηνπ θαξακπίλεξ ή ρξεζηκνπνηψληαο δχν θαξακπίλεξ αληηθξηζηά. 
 
 

2-5. Ζ ζέζε ησλ ζεκείσλ αζθάιηζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε ν αγσληδφκελνο λα κελ βνεζεζεί, 
παξεκπνδηζηεί ή θηλδπλεχζεη απ’ απηά θαηά ηελ πξνζπάζεηά ηνπ. 
 

2-6. Αζθάιηζε 
α. θάζε ζρνηλί ζα ειέγρεηαη απφ δπν αζθαιηζηέο 
β. νη αζθαιηζηέο ζα βξίζθνληαη ζε ηέηνηα ζέζε ζηε βάζε ηνπ αλαξξηρεηηθνχ ηνίρνπ ψζηε λα κελ θηλδπλεχνπλ 
απφ πηψζε ζπαζκέλσλ πηαζηκάησλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ πνπ πηζαλφλ λα πέζνπλ απφ ηνλ ηνίρν, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο αλαξξίρεζεο. 
 

2-7. Όινο ν πεξηηηφο εμνπιηζκφο  (ζεηάθηα, θαξακπίλεξ, πιαθέηεο) ζα αθαηξεζεί απφ ηηο δηαδξνκέο. 
 

2-8. Οη δηαδξνκέο ζα είλαη ζρεδηαζκέλεο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε νη αζιεηέο  λα κε παξεκβάιινληαη   κεηαμχ 
ηνπο θαη λα κελ απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπ ελφο απφ ηνλ άιιν. Αλ νη άμνλεο ησλ δηαδξνκψλ απνθιίλνπλ 
απφ ηελ επζεία πξνο ηα πάλσ ηφηε πξέπεη απηέο λα απνκαθξχλνληαη ε κηα απφ ηελ άιιε. 
 
 
3. Υξνλνκέηξεζε δηαδξνκήο 
 

3-1. Ο ρξφλνο ηεο δηαδξνκήο ζα θαζνξίδεηαη απφ  
α. ειεθηξνκεραληθφ δηαθφπηε πνπ ειέγρεη ην ζχζηεκα ρξνλνκέηξεζεο ηεο δηαδξνκήο κε αθξίβεηα 0.01 ηνπ 
δεπηεξφιεπηνπ. Αλ ην ζχζηεκα ρξνλνκέηξεζεο απηφ ππνζηεί βιάβε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πξνζπάζεηαο ηφηε 
απηφ ζα ραξαθηεξηζηεί σο ηερληθφ πεξηζηαηηθφ (Σ.Π.). Ζ ρξνλνκέηξεζε ρεηξφο (ζπλήζσο κε αθξίβεηα 0.2 ηνπ 
δεπηεξφιεπηνπ) δελ ζα ιακβάλεηαη σο επίζεκε ρξνλνκέηξεζε θαη νχηε ζα θαζνξίδεη ην απνηέιεζκα κηαο 
πξνζπάζεηαο. 
β. θάζε δηαδξνκή ζα εμνπιίδεηαη κε έλα δηαθφπηε ν νπνίνο ζα ελεξγνπνηεί κηα ιάκπα θφθθηλνπ ρξψκαηνο ή 
θαη  θαηά πξνηίκεζε έλα ερεηηθφ ζήκα. Κάζε δηαδξνκή ζα ρξνλνκεηξείηαη απφ έλα θξηηή θαηεγνξίαο θαη δπν 
βνεζνχο ηνπ πνπ ρεηξίδνληαη απφ έλα ρξνλφκεηξν ν θαζέλαο. Ο ρξφλνο θάζε αζιεηή πνπ νινθιεξψλεη ηελ 
δηαδξνκή ζα θαηαγξαθεί απφ ηνλ θξηηή Καηεγνξίαο ππνινγίδνληαο ην κέζν φξν ησλ  ρξνλνκεηξψλ ρεηξφο, 
ελψ ζα απαιείθνληαη  νη ρξνλνκεηξήζεηο κε εκθαλή ιάζε. Ο ρξφλνο ζα θαηαγξάθεηαη απφ ηνλ θξηηή 
θαηεγνξίαο. 
 

3-2. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ειεθηξνκεραληθφο δηαθφπηεο γηα ηε ρξνλνκέηξεζε ηεο δηαδξνκήο ηφηε, έλαο 
πξφζζεηνο κεραληζκφο ζα ηνπνζεηείηαη, κε ερεηηθφ ζήκα γηα ηελ αλαγλψξηζε εζθαικέλεο εθθίλεζεο. 
 
4. Αξηζκόο αζιεηώλ, θαηάηαμε θαη ζεηξά εθθίλεζεο 
 

4-1. Κάζε αγσληδφκελνο ζα θαηαηάζζεηαη ζχκθσλα κε ην ζπλνιηθφ ρξφλν πνπ επηηπγράλεη θαη ζηηο δπν 
δηαδξνκέο. Έλαο αγσληδφκελνο δελ ζα θαηαηάζζεηαη ζε κηα δηαδξνκή αλ   

 Πέζεη 

 Τπεξβεί ην επηηξεπφκελν φξην ρξφλνπ γηα κηα δηαδξνκή 

 Αγγίμεη θάπνην ζεκείν ηνπ ηνίρνπ πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο δηαδξνκήο. 

 Υξεζηκνπνηήζεη ηηο πιεπξηθέο ή ηηο άλσ  άθξεο ηνπ ηνίρνπ (θαηαζθεπή). 

 Αγγίμεη ην έδαθνο κε νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ ζψκαηνο ηνπ, αθνχ έρεη μεθηλήζεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ. 

 Υξεζηκνπνηήζεη νπνηαδήπνηε ηερληθή βνήζεηα 
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4-2. Πξνθξηκαηηθόο γύξνο: ε ζεηξά εθθίλεζεο ηνπ πξνθξηκαηηθνχ γχξνπ ζα γίλεη κε ηπραία επηινγή. Κάζε 
δηαγσληδφκελνο ζα πξνζέξρεηαη λα ζθαξθαιψζεη αξρηθά ηε δηαδξνκή Α (ή 1). Αθνχ νινθιεξσζεί επηηπρψο 
ε δηαδξνκή απηή  ζα πξνζέξρεηαη λα ζθαξθαιψζεη ηε δηαδξνκή Β (ή 2). 
 

4-3. Αλ έλαο αγσληδφκελνο απνηχρεη λα νινθιεξψζεη κηα απφ ηηο δπν  δηαδξνκέο ηφηε ζα απνθιεηζηεί. 
 

4-4. Σειηθόο γύξνο – αξηζκόο αζιεηώλ. 
α. ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ αζιεηψλ πνπ κπαίλνπλ ζηνλ πξνθξηκαηηθφ γχξν είλαη 16 ή 
πεξηζζφηεξνη, ηφηε 16 αζιεηέο  ζα πξνθξηζνχλ γηα ηνλ ηειηθφ. 
β. ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ κπαίλνπλ ζηνλ πξνθξηκαηηθφ γχξν είλαη 
κηθξφηεξνο απφ ην 16, ηφηε γηα ηνλ ηειηθφ πξνθξίλνληαη 8 αζιεηέο. 
γ. φηαλ ν αξηζκφο ησλ αζιεηψλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ηνλ πξνθξηκαηηθφ γχξν είλαη κηθξφηεξνο απφ 8 ηφηε κφλν 
4 αζιεηέο πξνθξίλνληαη ζηνλ ηειηθφ γχξν. 
 

4-5. Σειηθόο γύξνο. Ο ηειηθφο γχξνο ζα γίλεηαη κε κηα ζεηξά γχξσλ απνθιεηζκνχ  - λνθ άνπη-, ιακβάλνληαο 
ππφςε ην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ πνπ έθαλε ν αζιεηήο θαη ζηηο δχν δηαδξνκέο. 
 Οη εηηεκέλνη ζηνλ γχξν ησλ 8 θαη ησλ 4 ζα απνθαζίδνληαη ζχκθσλα κε ην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ πνπ 
έθαλαλ ζηε ζεηξά ηνπο ζηνλ γχξν απηφ. 
 Σα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα – θαηάηαμεο ησλ απνθιεηζζέλησλ αζιεηψλ απφ ηα δεπγάξηα ηνπ 
πξνθξηκαηηθνχ γχξνπ, (ζέζεηο 9-16) θαη ησλ ηνπ εκηηειηθνχ (ζέζεηο 5-8) ζα απνθαζίδνληαη απφ ην ζπλνιηθφ 
ρξφλν πνπ έθαλαλ  ζηελ ζεηξά ηνπ γχξνπ. 
 
4-6. Ζ ζεηξά εθθίλεζεο γηα ην πξψην ζθέινο ηνπ ηειηθνχ  (δεπγάξηα) ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ηειηθή 
θαηάηαμε ηνπ πξνθξηκαηηθνχ γχξνπ σο εμήο. 
Εεπγάξηα  ησλ 16  
 εηξά Καηάηαμεο αζιεηή  εηξά Καηάηαμεο αζιεηή 
εηξά   1 1  κε  16 
εηξά   2 8  κε    9 
εηξά   3 4  κε  13 
εηξά   4 5  κε  12 
εηξά   5 2  κε  15 
εηξά   6 7  κε  10 
εηξά   7 3  κε  14 
εηξά   8 6  κε  11 
Εεπγάξηα ησλ 8 
εηξά Καηάηαμεο αζιεηή  εηξά Καηάηαμεο αζιεηή 
εηξά   1 1       κε  8 
εηξά   2 4  κε  5 
εηξά   3 2  κε  7 
εηξά   4 3  κε  6 
 

Εεπγάξηα ησλ 4 
εηξά Καηάηαμεο αζιεηή  εηξά Καηάηαμεο αζιεηή 
εηξά   1 1       κε  4 
εηξά   2 2  κε  3 
 
4-7. Απνηπρία νινθιήξσζεο ηεο δηαδξνκήο ζηνλ Σειηθφ Γχξν 
α.  Ζκηηειηθέο θαη Σειηθέο εηξέο . Ο αζιεηήο  πνπ  απνηπγράλεη λα νινθιεξψζεη κηα δηαδξνκή απηνκάησο 
απνθιείεηαη απφ ην γχξν θαη ληθεηήο ηεο ζεηξάο αλαθεξχζζεηαη ν άιινο αζιεηήο. Αλ απνηχρνπλ θαη νη δχν 
πξέπεη ακέζσο λα μαλαπξνζπαζήζνπλ. 
β. Ζ ζεηξά γηα ηελ 3

ε
 θαη 4

ε
 ζέζε πξέπεη νπσζδήπνηε λα γίλεη θαη πξέπεη λα αλαθεξπρζεί ληθεηήο.  

γ. Σειηθόο Γύξνο  Αλ θαη νη δχν αγσληδφκελνη ζηνλ Σειηθφ απνηχρνπλ λα νινθιεξψζνπλ ηε δηαδξνκή, ζα 
μαλαηξέμνπλ κέρξη λα αλαθεξπρζεί ληθεηήο.  
 

 
4-8. Ηζόβαζκνη αζιεηέο 
 
α. πξνθξηκαηηθόο γύξνο. Αλ δπν ή πεξηζζφηεξνη αζιεηέο ηζνβαζκνχλ ζηελ ηειεπηαία ζέζε πξφθξηζεο  γηα 
ηνλ ηειηθφ γχξν, ηφηε θαλείο απφ απηνχο δελ πξνθξίλεηαη γηα ηνλ ηειηθφ γχξν. Θα θαηαηαγνχλ σο ηζφβαζκνη. 
β. ηειηθόο γύξνο. Όηαλ δπν αζιεηέο είλαη ηζφβαζκνη ζηελ εκηηειηθή ή ηειηθή ζεηξά, ν ληθεηήο ζα 
αλαθεξπρζεί απφ έλα επηπιένλ γχξν απνθιεηζκνχ κεηαμχ ησλ δπν. 
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γ. ηειηθόο γύξνο. Όηαλ δπν αγσληδφκελνη είλαη ηζφβαζκνη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζεηξά, ν ληθεηήο ζα 
αλαθεξχζζεηαη  απφ ην απνηέιεζκα ηεο πξνεγνχκελεο ζεηξάο ηνπ ηειηθνχ γχξνπ ή απηφ ηνπ πξνθξηκαηηθνχ 
γχξνπ (πξψηε ζεηξά ηνπ ηειηθνχ γχξνπ). 
 

4-9. Πξνθαηαξθηηθή ελεκέξσζε (ζέζε θαηάηαμεο θαη ρξφλνη ηνπ θάζε αζιεηή ζηνλ θάζε γχξν ηνπ αγψλα) ζα 
δίλεηαη ζηνπο πξνπνλεηέο θαη ζεαηέο ακέζσο κεηά ηα νξηζηηθά απνηειέζκαηα 
α),  κε ειεθηξνληθή παξνπζίαζε 
β)   ζε θχιιν ραξηηνχ ή  πίλαθα  αλ ην α) δελ είλαη εθηθηφ 
 

4-10. Σα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ζα αλαθέξνπλ ηνπο  ρξφλνπο πνπ έηπραλ νη αζιεηέο ζε φιεο ηηο 
δηαδξνκέο  θαη ζε φινπο ηνπο γχξνπο. 
 
5. Πεξίνδνο  επίδεημεο θαη παξαηήξεζεο 
 

5-1. Ο ραξάθηεο ή ν βνεζφο ηνπ ζα θάλεη επίδεημε ζηε Γηαδξνκή Α δχν θνξέο, πξψηα κε κηθξή ηαρχηεηα θαη 
κεηά κε ηελ ηαρχηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ αγψλα. Θα αθνινπζήζεη πεξίνδνο παξαηήξεζεο κεγίζηεο 
δηάξθεηαο 6 ιεπηψλ.   
 

 
5-2. Ακέζσο κεηά ην 7.1 ζα επαλαιεθζεί ε δηαδηθαζία γηα ηε δηαδξνκή Β 
 

5-3. Κάζε πεξίνδνο παξαηήξεζεο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Καλνληζκνχο  
 

5-4. Ζ επίδεημε θαη ε παξαηήξεζε ηεο δηαδξνκήο ζα ιάβεη ρψξα ηελ ίδηα ψξα γηα φινπο ηνπο αζιεηέο. 
 
 
6. Πξνεηνηκαζία πξηλ ηελ αλαξξίρεζε 
 
 

6-1. Ζ πξνεηνηκαζία ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Καλνληζκνχο . 
 

6-2. Πξνθξηκαηηθόο γύξνο. Μεηά ηελ επηηπρή επίδεημε ηεο δηαδξνκήο νη αζιεηέο ζα επηζηξέςνπλ ζηε δψλε 
απνκφλσζεο φπνπ ζα παξακείλνπλ κέρξη λα ηνπο δεηεζεί απφ ηνλ θξηηή θαηεγνξίαο λα εγθαηαιείςνπλ ην 
ρψξν γηα λα αγσληζζνχλ. Οη αζιεηέο πνπ επηιέγνληαη γηα ηνλ ηειηθφ γχξν, ζα παξακέλνπλ ζηελ δψλε 
απνκφλσζεο θαη κεηά ην ηέινο ηνπ πξνθξηκαηηθνχ γχξνπ. 
 

6-3. Σειηθνί γύξνη. Όηαλ νινθιεξψλεηαη κία ζεηξά, νη αγσληδφκελνη πνπ πξνθξίλνληαη γηα ηελ επφκελε ζεηξά 
ζα επηζηξέθνπλ ζην ρψξν απνκφλσζεο. 
 
 
7. Γηαδηθαζία αλαξξίρεζεο 
 

7-1. Όηαλ έλαο αγσληδφκελνο θιεζεί ζηελ εθθίλεζε ηεο δηαδξνκήο, ηφηε ζα παίξλεη κηα ζέζε εθθίλεζεο κε  ην 
έλα πφδη ζην έδαθνο θαη ην άιιν ζην πξψην πάηεκα κε  ην έλα ή θαη ηα δχν ρέξηα ζηελ πξψηε ιαβή. 
 

7-2. Όηαλ θαη νη δπν αζιεηέο είλαη ζε ζέζε εθθίλεζεο, ν θξηηήο δηαδξνκήο ζα ξσηήζεη «έηνηκνη;», φηαλ ιάβεη 
θαηαθαηηθή απάληεζε  θαη απφ ηνπο δπν ζα θσλάμεη «πξνζνρή» θαη κεηά απφ κηα ζχληνκε παχζε (1-2 
δεπη.) ν θξηηήο δηαδξνκήο ζα δψζεη έλα ζχληνκν (0.1-0.2 δεπη.) δπλαηφ θαη θαζαξφ  ερεηηθφ  ζήκα ή ζα 
θσλάμεη «μεθηλήζηε» ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ρξνλνκέηξεζε ρεηξφο. 
 

7-3. Ζ ζέζε ηνπ ζήκαηνο εθθίλεζεο ζα είλαη ζηελ ίδηα απφζηαζε θαη απφ ηνπο δχν αζιεηέο. 
 

7-4. Όηαλ δνζεί ε νδεγία ή ην ζήκα εθθίλεζεο, θάζε αγσληδφκελνο ζα επηρεηξήζεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ ζηε 
δηαδξνκή. Γελ ζα επηηξαπεί θακία έλζηαζε ζηε δηαδηθαζία εθθίλεζεο, εθηφο αλ ν αζιεηήο δειψζεη θαζαξά 
θαη δπλαηά φηη δελ είλαη έηνηκνο φηαλ ν θξηηήο δηαδξνκήο ξσηήζεη «έηνηκνη;» 
 

7-5. Όηαλ ν θξηηήο δηαδξνκήο δίλεη ηηο νδεγίεο εθθίλεζεο, κέζα ζην ρψξν ηεο αλαξξίρεζεο δελ πξέπεη λα 
αθνχγεηαη θαλέλαο ζφξπβνο πνπ ζα κπνξνχζε λα εκπνδίζεη λα αθνπζηεί ην ζήκα εθθίλεζεο θαζαξά απφ 
ηνπο αγσληδφκελνπο θαη ηνπο θξηηέο. 
 

7-6. ηελ πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο εθθίλεζεο ν θξηηήο δηαδξνκήο ζα ζηακαηά ηνπο αγσληδφκελνπο ακέζσο. 
Ζ νδεγία απηή ζα αθνχγεηαη θαζαξά θαη δπλαηά. 
Ο αζιεηήο  πνπ θάλεη  δχν ιαλζαζκέλεο εθθηλήζεηο ζηελ ίδηα ζεηξά απνθιείεηαη απφ ηνλ αγψλα. 
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7-7. Αλ ζπκβεί ηερληθφ πεξηζηαηηθφ ζηνλ έλαλ απφ ηνπο δχν αγσληδφκελνπο θαη ν άιινο ζπλερίζεη θαη 
ηεξκαηίζεη ηφηε ε δηαδξνκή ζα επαλαιεθζεί κφλν απφ ηνλ αλαξξηρεηή πνπ ηνπ ζπλέβε ην ηερληθφ 
πεξηζηαηηθφ κφιηο απνθαηαζηαζεί ην πξφβιεκα. 
Αλ αζιεηήο/ηξηα ζχκα ηερληθνχ πεξηζηαηηθνχ ζε νπνηαδήπνηε ζεηξά ηνπ Σειηθνχ Γχξνπ δηαθφςεη ηελ 
πξνζπάζεηά ηνπ, ν αληίπαιφο ηνπ/ηεο ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη ηελ αλαξξίρεζε. Όηαλ ην Σερληθφ πεξηζηαηηθφ 
επηθπξσζεί απφ ηνλ Κξηηή ηφηε θαη νη δχν αζιεηέο ζα μαλαξρίζνπλ ηελ αλαξξίρεζε ζηε ζεηξά ηνπο. 
Ο αζιεηήο πνπ ππέζηε Σερληθφ Πεξηζηαηηθφ πξέπεη λα πεξηκέλεη ζηελ πξνζσξηλή δψλε απνκφλσζεο κέρξη 
λα απνθαηαζηαζεί ην πξφβιεκα. Δπίζεο απηφ ηζρχεη θαη γηα ηνλ αζιεηή πνπ έρεη νινθιεξψζεη ηελ 
πξνζπάζεηά ηνπ  ζηε δηαδξνκή πνπ δελ ππήξρε ηερληθφ πεξηζηαηηθφ θαη πξέπεη λα νινθιεξψζεη ηηο 
πξνζπάζεηέο ηνπ ζε απηή ηε ζεηξά 
 

7-8. ηελ θνξπθή ηεο δηαδξνκήο ν αζιεηήο ζα ζηακαηά ηνλ ρξφλν ρηππψληαο ηνλ ρξνλνδηαθφπηε κε ην ρέξη 
ηνπ. 
 
 
 
 
 
 
 
V. ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  
 
 
θνπόο: Να δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο κηθξνχο αζιεηέο λα πξαγκαηνπνηνχλ πνιιέο δηαδξνκέο  ζηα πιαίζηα 
ελφο αγψλα.  
Γηαδξνκέο: Οη αζιεηέο ζα  εθηεινχλ 4 - 7  δηαδξνκέο . 
Καηεγνξίεο: Πξναγσληζηηθή B (αγόξηα) - Πξναγσληζηηθή Β (θνξίηζηα), Πξναγσληζηηθή Α (αγόξηα) -  
Πξναγσληζηηθή Α (θνξίηζηα), Πακπαίδσλ - Παγθνξαζίδσλ, Παίδσλ-Κνξαζίδσλ   
Υξόλνο Δθηέιεζεο Γηαδξνκώλ: Ζ θάζε θαηεγνξία ζα έρεη ζηελ δηάζεζε ηεο ρξφλν ηθαλφ ψζηε λα  
νινθιεξψζεη φιεο ηηο  δηαδξνκέο 
Δπίδεημε εθηέιεζεο δηαδξνκώλ: Πξηλ απφ ηε  ράξαμε ηνπ αγψλα ζα γίλεηαη επίδεημε απφ ηνπο ππεπζχλνπο 
ράξαμεο ηνπ αγψλα πνπ ζα κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ φινη νη αζιεηέο. 
Υαξαθηεξηζκόο δηαδξνκώλ:  Οη δηαδξνκέο ζα έρνπλ δηαθνξεηηθφ δηαθξηηηθφ ρξψκα ψζηε λα είλαη δπλαηφο 
ν δηαρσξηζκφο ηνπο απφ ηνπο αζιεηέο.  
Ηζνβαζκία: ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο γίλεηαη αγψλαο ζε κηα θαη κφλν δηαδξνκή ππφ ηε κνξθή ππέξ-ηειηθνχ 
[onsight]. 
εηξά εθθίλεζεο:   Ζ έλαξμε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ αζιεηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε  ιίζηα  εθθίλεζεο .  
Παξαηήξεζε πξνζπαζεηώλ: Οη αζιεηέο κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ άιισλ 
αζιεηψλ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ  ππέξ-ηειηθνχ . 
Αλάδεημε Νηθεηώλ: Νηθεηήο αλαδεηθλχεηαη απηφο πνπ ζα νινθιεξψζεη ηηο  πεξηζζφηεξεο δηαδξνκέο  κε 
βάζε ηε δηαδηθαζία θαηάηαμεο θαη βαζκνινγίαο ησλ θαλνληζκψλ ηεο Αγσληζηηθήο Αλαξξίρεζεο ηεο Δ.Ο.Ο.Α .  

 
 
 

Δ.  ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 
 

1. Δηζαγσγή 
 

Ο Σ.Δ  έρεη ηελ αξκνδηφηεηα γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ αγψλα  
κεζα ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν π.ρ. γηα ηελ γξακκαηεία εγγξαθψλ, ηε δψλε απνκφλσζεο θαη ελδηάκεζε δψλε, 
ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν,  κπξνζηά απφ ηνλ αλαξξηρεηηθφ ηνίρν αιιά θαη πάλσ ζε απηφλ. 
 
 

2. Αζιεηέο  
 

2-1. Ο Σ.Δ θαη ν Κξηηήο Καηεγνξίαο έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνβνχλ ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο, ζε 
πεξηπηψζεηο παξάβαζεο ησλ θαλνληζκψλ ή απεηζαξρίαο ησλ αζιεηψλ ελφζσ βξίζθνληαη ζηνλ  αγσληζηηθφ 
ρψξν: 

 Αλεπίζεκε, πξνθνξηθή πξνεηδνπνίεζε. 

 Δπίζεκε πξνεηδνπνίεζε ζπλνδεπφκελε απφ ηελ επίδεημε  θίηξηλεο θάξηαο. 
Μφλν ν Σ.Δ  έρεη ην δηθαίσκα λα: 

 Απνθιείζεη ηνλ αζιεηή απφ ηνλ αγψλα δείρλνληάο ηνπ θφθθηλε θάξηα. 
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2-2. Ζ πξνεηδνπνίεζε κε  Κίηξηλε Κάξηα, κπνξεί λα δνζεί γηα ηα αθφινπζα παξαπηψκαηα: 
α. Τπεξβνιηθή θαζπζηέξεζε γηα επηζηξνθή ζηε δψλε απνκφλσζεο κεηά απφ νδεγία Κξηηή Καηεγνξίαο ή ηνπ 
Σ.Δ .  
β. Αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε αζιεηή λα εγθαηαιείςεη ηελ ελδηάκεζε δψλε θαη λα εηζέιζεη ζηνλ αγσληζηηθφ 
ρψξν φηαλ ηνπ δνζεί εληνιή απφ ηνλ Κξηηή ή ηνλ Σ.Δ. 
γ. Με ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηνλ εμνπιηζκφ. 
δ. Αδπλακία εθθίλεζεο ζχκθσλα κε ηελ εληνιή ηνπ Κξηηή, Υξήζε αθαηάιιειεο γιψζζαο ή ζπκπεξηθνξάο. 
ε. Άγγηγκα ιαβψλ άιισλ απφ απηψλ ηεο εθθίλεζεο ζε πξφβιεκα boulder  
ζη. Με ζπκκεηνρή ληθεηή ζε ηειεηή απνλνκήο 
δ. Αλππαθνή ζηηο εληνιέο Κξηηή ή Σ.Δ 
ε. Υξήζε  αηζρξήο ή πβξηζηηθή  γιψζζαο ή  φρη ήπηαο ζπκπεξηθνξάο. 
 
Θ. Αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά ζρεηηθά ήζζνλνο θχζεο. 
Ζ επίδεημε κηαο δεχηεξεο θίηξηλεο θάξηαο ζηνλ ίδην αγψλα ζα ζεκαίλεη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ αζιεηή απφ ηνλ 
αγψλα. 
 
 

2-3. Απνθιεηζκφο ρσξίο πεξαηηέξσ θπξψζεηο: Σα αθφινπζα παξαπηψκαηα ζα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ 
επίδεημε Κφθθηλεο Κάξηαο θαη ζηνλ άκεζν απνθιεηζκφ ηνπ αζιεηή απφ ηνλ αγψλα ρσξίο πεξαηηέξσ 
θπξψζεηο: 
α. Παξαθνινχζεζε ησλ δηαδξνκψλ απφ ζεκείν εθηφο επηηξεπφκελνπ ρψξνπ παξαηήξεζεο. 
β. Αδπλακία εκθάληζεο ζηε γξακκή εθθίλεζεο κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ. 
γ. Υξήζε κε εγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνχ. 
δ. Απζαίξεηεο κεηαπνηήζεηο ή θαη απνπζία ηεο αζιεηηθήο θαλέιαο ή θαη ηνπ αξηζκνχ ηνπ αγσληδφκελνπ φπσο 
πξνβιέπεηαη απφ ηνπο δηνξγαλσηέο. 
ε. Απαγνξεπκέλε ρξήζε κέζσλ επηθνηλσλίαο ζηε δψλε απνκφλσζεο ή ζε άιιε πεξηνρή πνπ ππφθεηηαη ζε 
πεξηνξηζκνχο. 
 

2-4. Απνθιεηζκφο κε άκεζε αλαθνξά ζην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Ο.Ο.Α.: Σα αθφινπζα παξαπηψκαηα 
ζα θαηαιήγνπλ ζε Κφθθηλε Κάξηα θαη ζηνλ άκεζν απνθιεηζκφ ηνπ αζιεηή απφ ηνλ αγψλα κε αλαθνξά ηνπ 
ζην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην θαη ηελ πεξαηηέξσ ηηκσξία ηνπ κε απνθιεηζκφ απφ ηνλ επφκελν αγψλα 
Πξσηαζιήκαηνο ή απφ ηνλ επφκελν εγθεθξηκέλν αγψλα ηεο Δ.Ο.Ο.Α: 
α. Παξαπηψκαηα πνπ έιαβαλ ρψξα  ζηνλ  αγσληζηηθφ  ρψξν,  ζηε κεηαβαηηθή δψλε  θαη  δψλε απνκφλσζεο: 
(i) πιινγή πιεξνθνξηψλ γηα κηα δηαδξνκή ηελ νπνία ζα επηρεηξήζεη ν αζιεηήο, πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ 
θαλνληζκψλ. 
(ii) πιινγή θαη δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ πξνο άιινπο αζιεηέο πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ θαλνληζκψλ. 
(iii) Γηάζπαζε ηεο πξνζνρήο ή παξελφριεζε αζιεηή  πνπ εηνηκάδεηαη γηα κηα δηαδξνκή ή επηρεηξεί κηα 
δηαδξνκή. 
(iv) Αλππαθνή   ζηηο νδεγίεο ησλ επίζεκσλ θξηηψλ ή θαη ησλ αμησκαηνχρσλ ησλ δηνξγαλσηψλ. 
(v) Με ζπκκεηνρή ζε επίζεκε ηειεηή ή άιιν πξνγξακκαηηζκέλν επίζεκν γεγνλφο. 
(vi) Άξλεζε ηνπ αζιεηή λα ζπκκνξθσζεί κε  ηνπο θαλνληζκνχο γηα ηε  δηαθήκηζε ζηελ  πεξηβνιή ησλ 
αζιεηψλ. 
(vii) Aηί-αζιεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη άιιε ζνβαξή παξαθψιπζε ηνπ αγψλα θαη/ε ρξήζε πβξηζηηθήο δηαιέθηνπ 
πξνο  ηνπο εθπξνζψπνπο Δ.Ο.Ο.Α., εθπξνζψπνπο ηνπ δηνξγαλσηή, ησλ νκάδσλ, αζιεηέο θαη κέιε ηνπ 
θνηλνχ. 
β. Παξαπηψκαηα πνπ ζπλέβεζαλ έμσ απφ ηελ πεξηνρή αγψλα αιιά κέζα ζηνλ θνηλφ ρψξν: 
(i) Αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά ή άιινπ είδνπο παξαθψιπζε  ηνπ αγψλα. 
(ii) Αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά ή άιινπ είδνπο ελφριεζε θαηά ηνλ αγψλα ή θαη ρξήζε αθαηάιιειεο γιψζζαο 
ή ζπκπεξηθνξάο θαηά ησλ επηζήκσλ ηεο Δ.Ο.Ο.Α., ησλ δηνξγαλσηψλ, ησλ επηζήκσλ ησλ άιισλ νκάδσλ, 
ησλ άιισλ αζιεηψλ ή ηνπ θνηλνχ. 
 

2-5. Όζν ην δπλαηφλ λσξίηεξα, κεηά ηελ επίδεημε  "Κίηξηλεο" ή "Κφθθηλεο Κάξηαο" ν Σ.Δ. (είηε εθ κέξνπο ηνπ 
είηε θαηφπηλ ζπκβνπιήο ηνπ Κξηηή δηαδξνκήο ππεχζπλνπ γηα ηελ "Κφθθηλε Κάξηά") ζα πξέπεη: 
α. Να ππνβάιεη γξαπηή έθζεζε ζηνλ αξρεγφ ηεο νκάδαο ηνπ αζιεηή  (ή ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ ζηνλ 
ίδην ηνλ αζιεηή) ζρεηηθά κε ην παξάπησκα θαη αλ ν Σ.Δ πξνηίζεηαη λα θέξεη ην ζέκα πξνο εμέηαζε γηα 
πεξαηηέξσ πεηζαξρηθέο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο. 
β. Ο Σ.Δ. ζα ππνβάιεη έλα αληίγξαθν απηήο ηεο έθζεζεο ζπλνδεπφκελν απφ πιήξε αλαθνξά πξνζβνιήο 
ησλ θαλνληζκψλ, νπνηεζδήπνηε απνδείμεηο ή ζπζηάζεηο αλαθνξηθά κε πεξαηηέξσ πεηζαξρηθέο θπξψζεηο απφ 
ηελ Δ.Ο.Ο.Α 
 
3. Δθπξόζσπνη νκάδσλ 
 

 Οη εθπξφζσπνη  ησλ νκάδσλ ζα έρνπλ παξφκνηα αληηκεηψπηζε κε απηή ησλ αζιεηψλ. 
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4. Άιια πξόζσπα 
 

 Ο Σ.Δ. έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ απνβνιή απφ ηελ πεξηνρή αγψλα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
δσλψλ απνκφλσζεο θαη κεηάβαζεο) νπνηνπδήπνηε δελ ηεξεί ηνπο θαλνληζκνχο θαη, αλ είλαη απαξαίηεην, λα 
δηαθφπηεη φιεο ηηο αγσληζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέρξη λα απνθαηαζηαζεί ε ηάμε. 

 

 
Σ.  ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΝΣΑΔΩΝ 

 
1. Γεληθά 
 

 Οπνηαδήπνηε αίηεζε έλζηαζεο  ζα θαηαρσξείηαη κφλν αλ ζπλνδεχεηαη απφ ην αληίζηνηρν ρξεκαηηθφ 
πνζφ. 
 
2. Δπηηξνπή ελζηάζεσλ αγώλσλ 
 

2-1. ε πεξίπησζε γξαπηήο πξνζθπγήο ή ζηελ πεξίπησζε πξνθνξηθήο πξνζθπγήο θαηά ην  άξζξν 4.2 (β) 
θαησηέξσ, ν Σ.Δ. ζα ζπγθαιέζεη ηελ Δπηηξνπή Πξνζθπγψλ  πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ ίδην, ηνλ εθπξφζσπν 
ηεο Δ.Ο.Ο.Α., ηνλ Κξηηή δηαδξνκήο θαη ηνλ Υαξάθηε. Θα ιεθζεί απφθαζε φζν ζπληνκφηεξα επηηξέπνπλ νη 
πεξηζηάζεηο. Ζ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ζα θαηαγξάθεηαη θαη ζα δίλεηαη απφ ηνλ Σ.Δ. ζην 
πξφζσπν πνπ επηζήκσο έθαλε ηελ πξνζθπγή, ή ζε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά ην άξζξν 4.2 (β) αλσηέξσ 
ζηνλ αξρεγφ ηεο νκάδαο ή ζηνλ αζιεηή. 
 

2-2. Ζ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ζχκθσλα θαη κε ην Άξζξν 4, ζα είλαη ηειεζίδηθε θαη ακεηάθιεηε. 
 
3. Πξνζβνιή απόθαζεο θξηηή ζρεηηθά κε πξνζπάζεηα ζε δηαδξνκή 
 

3-1. Αλαθνξηθά κε πξνζθπγή πνπ έγηλε ζχκθσλα κε ην Κεθ. Γ: 
ε πεξίπησζε πνπ ν Κξηηήο δηαδξνκήο θξίλεη απαξαίηεην λα εμεηάζεη ην βίληεν ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ αζιεηή 
ζηε δηαδξνκή πξηλ πάξεη νπνηαδήπνηε απφθαζε, ζα πξέπεη λα επηηξέςεη ζηνλ αζιεηή λα νινθιεξψζεη ηελ 
πξνζπάζεηά ηνπ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ησλ αγψλσλ. Μεηά ην ηέινο ηεο πξνζπάζεηαο, ν 
αζιεηήο ζα ελεκεξσζεί ακέζσο απφ ηνλ Κξηηή δηαδξνκήο φηη ε ζέζε ηνπ ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ζα 
απνθαζηζηεί αθνχ πξνεγνπκέλσο εμεηαζηεί ην βίληεν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ γχξνπ. 
 

3-2. Αγψλεο Γπζθνιίαο Μέηξεζε Ύςνπο: Οη επίζεκεο εγγξαθέο  βίληεν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 
ηνλ Κξηηή δηαδξνκήο γηα λα επηβεβαηψζεη ηνπο θαλφλεο «πηαζίκαηνο / αγγίγκαηνο» ζηε δηαδηθαζία κέηξεζεο 
ηνπ χςνπο θαη ηεο θαηάηαμεο ησλ αζιεηψλ ζην ηέινο θάζε γχξνπ. 
 

3-3. Δγγξαθέο βίληεν γηα ζέκαηα απνθάζεσλ: 
α. κφλν νη επίζεκεο εγγξαθέο βίληεν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ Κξηηή δηαδξνκήο ή ηνλ Σ.Δ. γηα 
ηελ ιήςε απνθάζεσλ 
β. νη επίζεκεο εγγξαθέο βίληεν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ζέκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηα 
αλσηέξσ άξζξα 3.1 θαη 3.2 
γ. ε παξαθνινχζεζε ησλ επίζεκσλ βίληεν επηηξέπεηαη κφλν ζηνλ Σ.Δ., ηνπο Κξηηέο δηαδξνκψλ, ην Αλνηρηήξη 
θαη ηνλ εθπξφζσπν ηεο Δ.Ο.Ο.Α. 
 
4. Πξνζβνιή απνηειεζκάησλ κεηά ην ηέινο θάζε γύξνπ 
 

4-1. Πξνζθπγή θαηά ηεο ζέζεο θαηάηαμεο ελφο αζιεηή κεηά ην ηέινο ηνπ γχξνπ θαη κεηά ηελ επίζεκε έθδνζε 
απνηειεζκάησλ, ζα πξέπεη λα γίλεη κέζα ζε 30 ιεπηά απφ ηελ έθδνζε. Ζ  έλζηαζε  ζα γίλεηαη γξαπηψο ζηνλ 
Σ.Δ. απφ ηνλ αξρεγφ Οκάδαο ηνπ αζιεηή ή  απφ ηνλ αγσληδφκελν. Ζ έλζηαζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ην  
πνζφ ησλ 30 ΔΤΡΩ. 
 

4-2. Αγψλεο Σαρχηεηαο: 
α. Γηα ηελ πεξίπησζε γχξνπ πνπ βαζίδεηαη ζην ρξφλν (π.ρ. πξνθξηκαηηθφο γχξνο), ε πξνζθπγή  πξέπεη λα 
γίλεηαη ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ 4.1 
 

β. Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ηειηθνχ (knock-out - απνθιεηζκφο) γχξνπ ε πξνζθπγή πξέπεη λα γίλεηαη ακέζσο 
κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηνλ ελδηαθεξφκελν αζιεηή. Ο Κξηηήο δηαδξνκήο ζα αλαθέξεη 
ακέζσο ην ζέκα ζηνλ Σ.Δ. Ο επφκελνο γχξνο ηνπ αγψλα δελ ζα αξρίζεη κέρξηο φηνπ αλαθνηλσζεί ε 
απφθαζε ηνπ Σ.Δ. Γελ ζα ππάξρεη πιεξσκή γηα ηέηνηνπ είδνπο πξνζθπγέο. 
 

 
Ε.  ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΘΝΗΚΩΝ – ΠΡΟ-ΔΘΝΗΚΩΝ ΟΜΑΓΩΝ  
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1. Γεληθά 
 

α. Ζ Δ.Ο.Ο.Α. γηα θάζε αλαγλσξηζκέλε, απφ ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία (U.I.A.A.) θαη ηελ αξκφδηα Οκνζπνλδία  
γηα ηελ Αγσληζηηθή Αλαξξίρεζε (IFSC), θαηεγνξία ειηθίαο θαη θχινπ, ζπγθξνηεί εζληθέο νκάδεο κε ζθνπφ ηελ 
εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο ζηα πάζεο θχζεσο πξσηαζιήκαηα θαη αγψλεο πνπ δηνξγαλψλνληαη ζην 
εμσηεξηθφ. 
 

β. Δζληθή Οκάδα γηα θάζε θαηεγνξία ειηθίαο θαη θχινπ, είλαη ην ζχλνιν ησλ θαιχηεξσλ, θαηά ηελ πεξίνδν 
ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηα πην πάλσ πξσηαζιήκαηα θαη αγψλεο, αζιεηψλ θαη αζιεηξηψλ, απφ απηνχο πνπ 
είλαη εγγεγξακκέλνη ζηε δχλακε ησλ ζσκαηείσλ - κειψλ ηεο θαη έρνπλ δηθαίσκα, απφ ηνπο ηζρχνληεο 
θαλνληζκνχο, λα ηελ εθπξνζσπνχλ.  
 

γ. Γηα ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία θαη ηερληθή παξαθνινχζεζε ησλ ππνςεθίσλ λα ζπγθξνηήζνπλ Δζληθή 
Οκάδα νηαζδήπνηε θαηεγνξίαο θαη θχινπ, ε Δ.Ο.Ο.Α. κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γ.. λα ζπγθξνηεί πξν-
εζληθέο νκάδεο απνηεινχκελεο απφ κεγαιχηεξν αξηζκφ ππνςεθίσλ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπγθξφηεζε 
Δζληθήο Οκάδαο. 
 
2. πγθξόηεζε εζληθώλ νκάδσλ 

 

α. Σελ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δξάζε ησλ εζληθψλ θαη πξν-εζληθψλ νκάδσλ,  έρεη ν 
Τπεχζπλνο Αγσληζηηθήο Αλαξξίρεζεο ηεο Οκνζπνλδίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο νκνζπνλδηαθνχο 
πξνπνλεηέο πνπ έρνπλ αλαιάβεη, απφ ηε ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπο κε ηελ Δ.Ο.Ο.Α., ηελ επζχλε 
πξνεηνηκαζίαο θαη ζπγθξφηεζεο  ησλ εζληθψλ νκάδσλ. 

 

β. Έλα ηνπιάρηζηνλ κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξνεηνηκαζίαο, ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ Γ.. ηεο 
Δ.Ο.Ο.Α., ν Τπεχζπλνο Αγσληζηηθήο Αλαξξίρεζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο νκνζπνλδηαθνχο πξνπνλεηέο 
εηζεγείηαη ζην Γ.. ηεο Δ.Ο.Ο.Α. ηα νλφκαηα ησλ αζιεηψλ πνπ θξίλνπλ (Τπεχζπλνο θαη πξνπνλεηέο) φηη 
πξέπεη λα θιεζνχλ ζηελ εζληθή ή ηελ πξν-εζληθή νκάδα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο. 

 

γ. Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο εηζήγεζεο, ε Δ.Ο.Ο.Α. ζπληάζζεη νλνκαζηηθέο πξνζθιήζεηο γηα θάζε έλαλ αζιεηή 
μερσξηζηά ηηο νπνίεο θαη ζηέιλεη ζηα ζσκαηεία πνπ αλήθνπλ. 

 

δ. Ζ πξφζθιεζε αζιεηή ζε εζληθή ή πξν-εζληθή νκάδα πξέπεη λα πεξηέρεη θάζε δπλαηή ιεπηνκέξεηα φζνλ 
αθνξά ζην πξφγξακκα πξνεηνηκαζίαο, ηνλ ηφπν, θαζψο θαη ηνλ ππεχζπλν νκνζπνλδηαθφ πξνπνλεηή κε ηνλ 
νπνίν ην ζσκαηείν θαη ν πξνπνλεηήο ηνπ κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ. 

 

ε. Δίλαη δπλαηφλ γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ εζληθψλ ή πξν-εζληθψλ νκάδσλ ν αξκφδηνο νκνζπνλδηαθφο 
πξνπνλεηήο λα εηζεγεζεί, θαη ην Γ.. ηεο Δ.Ο.Ο.Α. λα απνθαζίζεη, ηε δηελέξγεηα δνθηκαζηψλ ή θαη αγψλσλ 
πξφθξηζεο κε φξνπο πνπ απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη έγθαηξα πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
αζιεηέο θαη ηα ζσκαηεία ηνπο. 
 
 
 
3. Τπνρξεώζεηο ζσκαηείσλ - πξνπνλεηώλ 
 

α. Σα ζσκαηεία-κέιε ηεο Δ.Ο.Ο.Α., θαζψο θαη νη πξνπνλεηέο ησλ ζσκαηείσλ ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ 
θάζε δπλαηή δηεπθφιπλζε ζηνπο αζιεηέο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 
εζληθψλ θαη πξν-εζληθψλ νκάδσλ. 
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β. ε πεξίπησζε πνπ παξεκπνδίδνπλ ηε ζπκκεηνρή αζιεηή ζηελ εζληθή ή πξν-εζληθή νκάδα, επηβάιινληαη 
θπξψζεηο, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Ο.Ο.Α., ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 
απφ ην Καηαζηαηηθφ ηεο. 

 
4. Τπνρξεώζεηο - θαζήθνληα νκνζπνλδηαθώλ πξνπνλεηώλ 
 

Οη νκνζπνλδηαθνί πξνπνλεηέο νθείινπλ : 

 λα ζπκπεξηθέξνληαη ζηνπο αζιεηέο ησλ εζληθψλ θαη πξν-εζληθψλ νκάδσλ θαηά ηξφπν πνπ λα 
αξκφδεη ζε αζιεηέο πςεινχ επηπέδνπ κε πξνζσπηθφηεηα θαη θχξνο. 

 λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά κε ηε δηνίθεζε ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ηνπο ππεχζπλνπο ζπκβνχινπο, 
ηνπο νπνίνπο ελεκεξψλνπλ γηα θάζε πξφβιεκα πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη. 

 λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο γνλείο ησλ αζιεηψλ θαη λα ελεκεξψλνπλ γηα θάζε πξφβιεκα πνπ ηπρφλ 
ππάξρεη, θαζηεξψλνληαο εηδηθή ψξα ζπλεξγαζίαο καδί ηνπο. 

 

5. Τπνρξεώζεηο αζιεηώλ 

α. Ζ πξφζθιεζε ζε εζληθή ή πξν-εζληθή νκάδα απνηειεί ηηκή γηα ηνλ αζιεηή ν νπνίνο νθείιεη λα παξέρεη ηηο 
ππεξεζίεο ηνπ θαηαβάιινληαο ηε κέγηζηε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζεη ζηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ. 

β. Οη ππνρξεψζεηο αζιεηή πξνο ηελ εζληθή νκάδα πξνεγνχληαη έλαληη νηαζδήπνηε άιιεο ζσκαηεηαθήο 
ππνρξέσζεο. 

γ. Οη αζιεηέο φηαλ βξίζθνληαη ζε απνζηνιή αγψλσλ ζην εμσηεξηθφ ππνρξενχληαη λα θέξνπλ ηελ επίζεκε 
πεξηβνιή κε ηα ηπρφλ ινγφηππα ησλ ρνξεγψλ ηεο Οκνζπνλδίαο. 

δ. ε αζιεηή πνπ αδηθαηνιφγεηα δελ ηεξεί ην πξφγξακκα πξνεηνηκαζίαο, ή πνπ δηαπξάηηεη πεηζαξρηθά 
παξαπηψκαηα ζηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ή ησλ αγσληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο εζληθήο ή πξν-εζληθήο 
νκάδαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη, ή ζπκπεξηθέξεηαη απξεπψο ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Οκνζπνλδίαο ή ζηνπο 
πξνπνλεηέο, επηβάιινληαη θπξψζεηο, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Ο.Ο.Α., 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Καηαζηαηηθφ ηεο. 

ε. Αζιεηήο πνπ πξνζθαινχκελνο ζηελ εζληθή νκάδα, δειψζεη ηξαπκαηίαο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμεηαζηεί 
απφ γηαηξφ πνπ ζα νξίζεη ε Δ.Ο.Ο.Α. πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνεηνηκαζίαο. 

ζη. ε θάζε πεξίπησζε, αζιεηήο πνπ δελ ζπκκεηέρεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο εζληθήο ή πξν-εζληθήο νκάδαο 
ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ, δελ κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζε αγψλεο κε ην ζσκαηείν ηνπ κέρξη ηελ απνζεξαπεία ηνπ 
θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην πξφγξακκα ηεο εζληθήο ή ηεο πξν-εζληθήο νκάδαο. 

δ. Αζιεηήο πνπ είλαη ηηκσξεκέλνο απφ ην ζσκαηείν ηνπ δελ κπνξεί λα θιεζεί ζε εζληθή ή πξν-εζληθή νκάδα 
κφλν αλ ε πνηλή ηνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζην πνηλνιφγην ηεο Δ.Ο.Ο.Α. 
 
 
 
6. Γηθαηώκαηα αζιεηώλ 
 

α. Οη αζιεηέο ησλ εζληθψλ θαη πξν-εζληθψλ νκάδσλ θαιχπηνληαη ζε ηερληθφ θαη αγσληζηηθφ πιηθφ απφ ηελ 
Δ.Ο.Ο.Α. θαη ζε πνζφηεηα πνπ εηζεγείηαη ν αξκφδηνο νκνζπνλδηαθφο πξνπνλεηήο θαη απνθαζίδεη ην Γ.. 
ηεο Δ.Ο.Ο.Α. 
 

β. Δίλαη δπλαηφλ, ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ ηεο, ε Δ.Ο.Ο.Α. λα απνθαζίδεη ηε ρνξήγεζε νδνηπνξηθψλ ζε 
αζιεηή ηεο εζληθήο ή πξν-εζληθήο νκάδαο ζε κεληαία ή εηήζηα βάζε αλάινγα κε ηελ αμία ηνπ θαη ηηο 
πξαγκαηηθέο ηνπ αλάγθεο. Σα πνζά ησλ νδνηπνξηθψλ απηψλ δελ ζεσξνχληαη ακνηβή, ππφθεηληαη φκσο ζηηο 
δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο φπσο απηή θάζε θνξά ηζρχεη. 

γ. Σν Γ. . ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη δπλαηφ λα ζεζπίδεη νηθνλνκηθά θίλεηξα ζε αζιεηέο ησλ εζληθψλ νκάδσλ 
ζε πεξίπησζε επίηεπμεο αγσληζηηθψλ ζηφρσλ έηζη φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ αξρή θάζε αγσληζηηθήο 
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πεξηφδνπ. Σα θαηαβαιιφκελα ζηελ πεξίπησζε απηή πνζά ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο 
λνκνζεζίαο φπσο απηή θάζε θνξά ηζρχεη. 

 

 

Η. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 

Ι.  ΓΕΝΙΚΑ 

 

χκθσλα κε ηα άξζξα 27 θαη 33 ηνπ Αζιεηηθνχ Νφκνπ 2725/17-6-99 (Φ.Δ.Κ. 121Α/99) θαη ηελ 
Τπνπξγηθή Απφθαζε 15460/30-6-99 (Φ.Δ.Κ. 1339Β/99), θαζψο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 
θαλνληζκνχ ηεο Δ.Ο.Ο.Α. ηζρχνπλ ηα παξαθάησ γηα ηηο εγγξαθέο θαη κεηεγγξαθέο αζιεηψλ ηεο Αγσληζηηθήο 
Αλαξξίρεζεο (φπνπ αλαθέξεηαη αζιεηήο ελλνείηαη θαη αζιήηξηα). 
 
 
ΗΗ.  ΔΓΓΡΑΦΖ ΑΘΛΖΣΩΝ 
 

Α.  Δγγξαθή Έιιελα αζιεηή 
 

Γηα λα εγγξαθεί Έιιελαο σο αζιεηήο αγσληζηηθήο αλαξξίρεζεο ζσκαηείνπ - κέινπο ηεο Δ.Ο.Ο.Α. 
πξέπεη : 
 

1.  λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 8 εηψλ. 
 

2.  λα κελ είλαη αζιεηήο άιινπ ζσκαηείνπ γηα ην ίδην άζιεκα. 
 

3.  λα ζπκπιεξψζεη θαη λα ππνγξάςεη αίηεζε εγγξαθήο εηο δηπινχλ (έληππν ηεο Δ.Ο.Ο.Α). Αλ είλαη αλήιηθνο 
(δειαδή αλ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18

ν
 έηνο), πξέπεη λα ππάξρεη ε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε (πάλσ ζηελ 

αίηεζε) απηνχ πνπ έρεη ηε γνληθή κέξηκλα. 
 

4.  λα είλαη ππνγεγξακκέλε απφ ην ζσκαηείν ε ζρεηηθή έγθξηζε θαη βεβαίσζε (πάλσ ζηελ αίηεζε). 
 

5.  λα είλαη ππνγξακκέλε ε βεβαίσζε (πάλσ ζηελ αίηεζε) απφ αζιεηίαηξν ή παζνιφγν (πγεηνλνκηθήο 
κνλάδαο Γεκνζίνπ ή Ν.Π.Γ.Γ. ή ηδηψηε ηαηξνχ) φηη ν αζιεηήο είλαη πγηήο θαη κπνξεί λα κεηέρεη ζε ζρνιέο, 
πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο (γηα ην έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο). 
 

6.  λα ππνβάιιεη επηθπξσκέλε θσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο ή πηζηνπνηεηηθφ δήκνπ ή 
θνηλφηεηαο ηεο Διιάδνο φηη είλαη γξακκέλνο ζηα αληίζηνηρα κεηξψα. 
 

7.  λα πξνζθνκίζεη 5 πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο (ηχπνπ ηαπηφηεηαο). 
 

Β.  Δγγξαθή νκνγελή αζιεηή 
 

Γηα λα εγγξαθεί νκνγελήο σο αζιεηήο αγσληζηηθήο αλαξξίρεζεο  ζσκαηείνπ - κέινπο ηεο Δ.Ο.Ο.Α. πξέπεη 
(φηαλ έρεη απνθηήζεη ήδε ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα ζεσξείηαη Έιιελαο αζιεηήο, ελψ φηαλ έρεη θαη ηηο δχν 
ππεθνφηεηεο – ειιεληθή θαη άιιε – ζεσξείηαη γηα ηελ πεξίπησζε νκνγελήο, φπσο θαη φηαλ απνθηήζεη ηελ 
ειιεληθή ππεθνφηεηα κεηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ζσκαηείν) : 
 

1.  ην ζσκαηείν λα κελ έρεη ζηε δχλακή ηνπ άιινλ νκνγελή αζιεηή, ή λα έρεη κφλνλ έλαλ, γηαηί δελ 
επηηξέπεηαη λα ππάξρνπλ πάλσ απφ δχν νκνγελείο αζιεηέο ζε θάζε ζσκαηείν. 
 

2.  λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 8 εηψλ. 
 

3.  λα κελ είλαη αζιεηήο άιινπ ζσκαηείνπ ηεο Διιάδνο γηα ην ίδην άζιεκα. 
 

4.  λα ζπκπιεξψζεη θαη ππνγξάςεη αίηεζε εγγξαθήο εηο δηπινχλ (έληππν ηεο Δ.Ο.Ο.Α.). Αλ είλαη αλήιηθνο 
(δειαδή αλ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18

ν
 έηνο), πξέπεη λα ππάξρεη ε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε (πάλσ ζηελ 

αίηεζε) απηνχ πνπ έρεη ηε γνληθή κέξηκλα. 
 

5.  λα είλαη ππνγξακκέλε απφ ην ζσκαηείν ε ζρεηηθή έγθξηζε θαη βεβαίσζε (πάλσ ζηελ αίηεζε). 
 



 35 

6.  λα είλαη ππνγξακκέλε ε βεβαίσζε (πάλσ ζηελ αίηεζε) απφ αζιεηίαηξν ή παζνιφγν (πγεηνλνκηθήο 
κνλάδαο Γεκνζίνπ ή Ν.Π.Γ.Γ. ή ηδηψηε ηαηξνχ) φηη ν αζιεηήο είλαη πγηήο θαη κπνξεί λα κεηέρεη ζε ζρνιέο, 
πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο (γηα ην έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο). 
 

7.  λα ππνβάιιεη απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Ηζαγέλεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ φηη ν αζιεηήο είλαη 
νκνγελήο απφ παηξηθή ή κεηξηθή γξακκή. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε πξέπεη λα ππνβάιιεη θαη πηζηνπνηεηηθφ 
εγγξαθήο ζε κεηξψα δήκνπ ή θνηλφηεηαο ηνπ παηέξα ή ηνπ πάππνπ ή ηεο κεηέξαο ή ηεο κάκκεο ηνπ. 
 

8.  λα ππνβάιιεη επηθπξσκέλεο θσηνηππίεο ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ θαη ηεο άδεηαο παξακνλήο ηνπ ζηελ 
Διιάδα. 
 

9.  αλ είλαη αζιεηήο ζσκαηείνπ αιινδαπήο νκνζπνλδίαο γηα ην ίδην άζιεκα, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηελ 
έγγξαθε άδεηά ηεο. Αλ δελ είλαη αζιεηήο, ηφηε πξέπεη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο 
νκνζπνλδίαο φηη δελ αλήθεη ζε ζσκαηείν ηεο. Σα έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ μέλεο ρψξεο πξέπεη λα 
ζπλνδεχνληαη απφ ηελ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 

10.  λα πξνζθνκίζεη 5 πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο (ηχπνπ ηαπηφηεηαο). 
 
 
 
 
Γ.  Δγγξαθή αιινδαπνύ αζιεηή 
 

1. Δπηηξέπεηαη ε εγγξαθή αιινδαπνχ σο αζιεηή ζε ζσκαηείν - κέινο ηεο Δ.Ο.Ο.Α. ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ, θαηά πεξίπησζε, δηεζλψλ θαλνληζκψλ θαη ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο. 
 

2. Δπηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή αιινδαπνχ αζιεηή κφλν ζε πεξηθεξεηαθνχο αγψλεο θαη αγψλεο θππέιινπ, κεηά 
απφ πξφηαζε ηεο Οκνζπνλδίαο θαη απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ. 
 
 
ΗΗΗ.  ΓΔΛΣΗΑ ΑΘΛΖΣΩΝ 
 

1.  Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ Οκνζπνλδία, ε ηειεπηαία 
κεηά ηνλ έιεγρφ ηνπο, ηελ έγθξηζε ησλ αηηήζεσλ εγγξαθήο θαη ηελ εγγξαθή ησλ αζιεηψλ ζην Μεηξψν 
Αζιεηψλ ηεο Δ.Ο.Ο.Α., εθδίδεη Γειηία Τγείαο Αζιεηψλ, Αζιεηηθέο Σαπηφηεηεο θαη Γειηία Αζθάιηζεο 
Αζιεηψλ, ηα νπνία απνζηέιιεη ζηνπο νηθείνπο ζπιιφγνπο.  
 

2.  Οη  ζχιινγνη ζπκπιεξψλνπλ ηε βεβαίσζε αζθάιηζεο ζηα Γειηία Αζθάιηζεο Αζιεηψλ, κεηά ηελ έθδνζε, 
ππνρξεσηηθά, αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ (νκαδηθή ή αηνκηθή αζθάιηζε) ησλ αζιεηψλ ηνπ θαηά 
αηπρεκάησλ. 
 

3.  Όηαλ έλαο αζιεηήο ζηακαηήζεη λα αγσλίδεηαη, ή κεηεγγξάθεηαη ζε άιιν ζσκαηείν, ή απνδεζκεχεηαη απφ 
ην ζχιινγφ ηνπ, ηφηε επηζηξέθεη ηα ελ ιφγσ Γειηία Αζιεηψλ ζην ζσκαηείν ηνπ (παιαηφ ή λέν), ην νπνίν ζηε 
ζπλέρεηα ηα επηζηξέθεη ζηελ Οκνζπνλδία γηα αξρεηνζέηεζε ή έθδνζε λέσλ. 
 
 

IV. ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΔ – ΑΠΟΓΔΜΔΤΔΗ ΑΘΛΖΣΩΝ 
 
1.  Δπηηξέπεηαη ε κεηεγγξαθή αζιεηψλ, ρσξίο δεζκεχζεηο θαη πεξηνξηζκνχο, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο ηεο 
ζπγθαηάζεζεο ηνπ ζσκαηείνπ πνπ αλήθεη ν αζιεηήο, ε νπνία ζα πξνθχπηεη απφ επηζπλαπηφκελε απφθαζε 
ηνπ Γ.. πεξί απνδέζκεπζήο ηνπ θαη ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ ζσκαηείνπ ζην νπνίν απηφο ζα 
κεηεγγξαθεί.   
 

2.  Δπηηξέπεηαη ε κεηεγγξαθή ή ε έληαμε αζιεηψλ ζε νπνηνδήπνηε ζσκαηείν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην 
ζσκαηείν ηνπο δηαιχζεθε, ή δηαγξάθηεθε απφ ηε δχλακε ηεο Οκνζπνλδίαο, ή αλέζηεηιε ηηο δξαζηεξηφηεηέο 
ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα. 
 

3.  Δπηηξέπεηαη ε κεηεγγξαθή αζιεηψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπνπδάδνπλ ή ππεξεηνχλ ζε πφιεηο πνπ 
απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 300 ρηι. απφ ηελ έδξα ηνπ ζσκαηείνπ ηνπο. 
 

4.  Όηαλ ν αζιεηήο είλαη αλήιηθνο, ρξεηάδεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κεηεγγξαθψλ θαη ε έγγξαθε 
ζπγθαηάζεζε απηνχ πνπ έρεη ηε γνληθή κέξηκλα. 
 

5.  Όηαλ πξφθεηηαη γηα κεηεγγξαθή νκνγελνχο ή αιινδαπνχ αζιεηή ηζρχνπλ εθηφο ησλ άιισλ θαη νη 
πξνυπνζέζεηο ησλ παξ. Β & Γ ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ.  
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6.  Αζιεηήο πνπ ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα πξηλ ηελ ππνβνιή αίηεζεο κεηεγγξαθήο ηνπ δελ αγσλίζηεθε ζε 
θαλέλαλ επίζεκν αγψλα, έρεη ην δηθαίσκα λα κεηεγγξαθεί ζε ζσκαηείν ηεο πξνηίκεζήο ηνπ, ρσξίο ηε 
ζπγθαηάζεζε ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ θαη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε ζπλδξνκή νπνηνπδήπνηε άιινπ ιφγνπ, πέξαλ ηεο 
έγγξαθεο ζπλαίλεζεο εθείλσλ πνπ έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα, πξνθεηκέλνπ γηα αλήιηθνπο αζιεηέο. Σα 
παξαπάλσ δελ εθαξκφδνληαη αλ ν αζιεηήο απνπζίαδε ζην εμσηεξηθφ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν (ζπνπδέο, 
αζζέλεηα, επαγγεικαηηθνί ιφγνη θ.ά.), ή αλ ήηαλ ζηελ Διιάδα θαη δελ κπνξνχζε λα αγσληζηεί π.ρ. ήηαλ 
ζηξαηεπκέλνο, ηξαπκαηηζκέλνο θ.ά. 
 

7.  Οη αηηήζεηο ησλ αζιεηψλ γηα κεηεγγξαθή ή απνδέζκεπζε (απιά έγγξαθα), κε ζπλεκκέλα ηα απαηηνχκελα 
δηθαηνινγεηηθά (απνθάζεηο Γ.., Γειηία Τγείαο Αζιεηψλ, Αζιεηηθέο Σαπηφηεηεο θ.ά.), ππνβάιινληαη ζηελ 
Οκνζπνλδία κέζσ ηνπ λένπ ζσκαηείνπ ηνπο κφλν θαηά ην δηάζηεκα 1-30 επηεκβξίνπ θάζε έηνπο. 
 

8.  Σηο αηηήζεηο κεηεγγξαθψλ ή απνδεζκεχζεσλ ή ηπρφλ ελζηάζεσλ εμεηάδεη ε Δπηηξνπή Μεηεγγξαθψλ ηεο 
Δ.Ο.Ο.Α. πνπ απνηειείηαη απφ 5 κέιε : Σν Πξφεδξν ή ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο Οκνζπνλδίαο (σο Πξφεδξν ηεο 
Δπηηξνπήο), ην Γελ. Γξακκαηέα ή έλα απφ ηα άιια κέιε ηνπ Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο (σο Γξακκαηέα ηεο 
Δπηηξνπήο) θαη 3 θηιάζινπο νη νπνίνη ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα δελ κεηείραλ ζε Γ.. ζπιιφγνπ πνπ θαιιηεξγεί ην 
ζπγθεθξηκέλν άζιεκα. 
 

9.  Ζ Δπηηξνπή Μεηεγγξαθψλ ζπγθξνηείηαη ην κήλα Ηνχιην θάζε έηνπο, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο 
Οκνζπνλδίαο θαη απνθαζίδεη, εληφο ηνπ κελφο Οθησβξίνπ γηα ηηο αηηήζεηο κεηεγγξαθψλ ή απνδεζκεχζεσλ. 
ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή δηαξθνχο θσιχκαηνο ελφο απφ ηα κέιε ηεο, απηφ αληηθαζίζηαηαη κε απφθαζε 
ηνπ Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο. Ζ φπνηα απφθαζε (εγθξηηηθή ή απνξξηπηηθή) ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλεηαη απφ 
ην Γ.. ηεο Δ.Ο.Ο.Α. εληφο ηνπ κελφο Ννεκβξίνπ θαη γλσζηνπνηείηαη ζηνπο αζιεηέο θαη ηα ελδηαθεξφκελα 
ζσκαηεία κε ζπλεκκέλα ηα παιαηά ή λέα Γειηία Αζιεηψλ. 
 

10.  Οη κεηεγγξαθέο θαη απνδεζκεχζεηο ηζρχνπλ γηα ηελ επφκελε αγσληζηηθή πεξίνδν, δειαδή απφ ηνλ 
Ηαλνπάξην ηνπ επφκελνπ έηνπο. 
 
 

Θ. ΚΩΓΗΚΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΑΝΑΒΟΛΗΚΩΝ ΟΤΗΩΝ 
 

1. ΑΠΟΓΟΥΖ 
 
Ζ UIAA  πνπ είλαη Γηεζλήο Οκνζπνλδία αλαγλσξηζκέλε απφ ηε Γ.Ο.Δ ζε φηη αθνξά ηελ νξεηβαζία θαη ηελ 
αλαξξίρεζε κε ην παξφλ απνδέρεηαη θαη πηνζεηεί  ηνλ Παγθφζκην Κψδηθα θαηά ηεο ρξήζεο αλαβνιηθψλ ( Σνλ 
Κψδηθα).  
 
2. ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
 
2.1 Ο Κψδηθαο  ηζρχεη γηα φινπο ηνπο αγψλεο πνπ νξγαλψλνληαη ππφ ηελ  αηγίδα ηεο IFSC Κάζε άηνκν 
πνπ εγγξάθεηαη, πξνεηνηκάδεηαη ή ζπκκεηέρεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν - ζαλ αζιεηήο, πξνπνλεηήο, 
εθπαηδεπηήο, εθπξφζσπνο, ηαηξηθφ θαη παξα-ηαηξηθφ πξνζσπηθφ- ζε  ηέηνηνπο αγψλεο ζεσξείηαη πσο έρεη 
απνδερζεί ηνλ Κψδηθα θαη ην άξζξν 1 ηνπ θεθαιαίνπ Θ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 
 
3. ΑΡΜΟΓΗΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΣΖ UIAA 
 
        
3.1 Σν αξκφδην φξγαλν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θψδηθα εληφο ηεο UIAA γηα ηελ αγσληζηηθή αλαξξίρεζε θαη 
ηηο  επηκέξνπο θαηεγνξίεο φπσο  αγψλεο bouldering, ηαρχηεηαο θαη  δπζθνιίαο  είλαη ην IFSC 
3.2 Σν ICC κπνξεί λα κεηαβηβάζεη  ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ απηή ζε κηα κφληκε νκάδα   εξγαζίαο πνπ λα 
πεξηιακβάλεη εηδηθνχο απφ ηηο επηηξνπέο Anti-Doping, Πεηζαξρίαο θαη κέιε ηεο Ηαηξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ICC. 
 
4.  ΠΑΡΑΒΑΔΗ ΚΑΗ ΚΤΡΩΔΗ 
4.1  Όιεο νη παξαβάζεηο ζα αληηκεησπηζζνχλ ζχκθσλα κε ηελ Πνιηηηθή θαηά ηεο ρξήζεο Αλαβνιηθψλ 
ηεο UIAA θαη ηνπο Πεηζαξρηθνχο Καλφλεο θαη Γηαδηθαζίεο.  
 
 
 

Η.  ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
 
1.  Γηα νπνηαδήπνηε παξάβαζε ησλ θαλνληζκψλ αγψλσλ, αλάξκνζηε θαη αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά 
αζιεηψλ - ζηειερψλ αγψλσλ - κειψλ Γ.. ζσκαηείσλ ή Οκνζπνλδίαο,  θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε ελέξγεηα 
ή παξάιεηςε πνπ είλαη ελάληηα ζην θίιαζιν πλεχκα θαη δεκηψλεη ηνπο ζθνπνχο, ηα ζπκθέξνληα θαη ην θχξνο 
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ηεο Οκνζπνλδίαο, αξκφδην λα απνθαλζεί θαη λα επηβάιιεη πνηλέο είλαη ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ηεο 
Οκνζπνλδίαο πνπ ε ζχζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ ηεο (άξζξα 29-30). 
 

2.  Οη πνηλέο πνπ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ αγψλσλ επηβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, 
δελ εμεηάδνληαη απφ ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IA.  ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

1. Γηα θάζε αζάθεηα ή θελφ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αξκφδην λα απνθαζίδεη ηειεζίδηθα είλαη ην Γ.. ηεο 
Δ.Ο.Ο.Α. 

2. Ο παξψλ θαλνληζκφο είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ππνρξεσηηθψλ γηα φινπο θαλφλσλ θαη πεξηπηψζεσλ πνπ ε 
εθαξκνγή ηνπο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Γ.. ηεο Δ.Ο.Ο.Α. θαη ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο 
θάζε αγψλα.  

3. Σξνπνπνηήζεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ  ππαγνξεχνληαη κφλν απφ ηηο αληίζηνηρεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ 
δηεζλψλ θαλνληζκψλ IFSC  θαη ζα εθαξκφδνληαη κε ζρεηηθή εγθχθιην ηεο Δ.Ο.Ο.Α. (ππεξηζρχνπλ νη δηεζλείο 
θαλνληζκνί). 

4.Οη Σξνπνπνηήζεηο ησλ Γηεζλψλ Καλνληζκψλ Αγσληζηηθήο Αλαξξίρεζεο  έγηλαλ ηνλ  απφ ηελ IFSC   ηνλ 
Φεβξνπάξην ηνπ 2008 θαη νη παξφληεο Καλνληζκνί απνηεινχλ πξνζαξκνγή ζε απηέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο. 

5. Οη παξφληεο Καλνληζκνί επηθπξψζεθαλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δ.Ο.Ο.Α ηεο 30
εο

 Ηαλνπαξίνπ 2010  

 

 

  

 

 


