
 

 

 

 

Σ.Μ/2017-831        30/11/2017 

 

ΘΕΜΑ: « Αγωνιστική Αναρρίχηση, η χρονιά που πέρασε» 

 

Έκλεισε αγωνιστικά η χρονιά του 2017. Ήταν η πρώτη χρονιά μετά την επίσημη 

ένταξη του αθλήματος στους Ολυμπιακούς αγώνες με αρχή το Τόκιο το 2020. 

Ήταν η πρώτη χρονιά που μετά την καλή προσπάθεια που έγινε τα τελευταία χρόνια  

για την αγωνιστική άνοδο στα εσωτερικά μας πρωταθλήματα, να μετρήσουμε τις 

δυνάμεις μας συναγωνιζόμενοι αθλητές άλλων χωρών. 

Τα δικά μας πρωταθλήματα έγιναν και φέτος με επιτυχία ενώ είχαμε και ρεκόρ 

συμμετοχών στον αγώνα κυπέλου δυσκολίας στο Βόλο (176 αθλητές). 

Παραθέτω την βαθμολογία των αγώνων κυπέλλων ( Κύπελλο Αθανασίου Λευκαδίτη, 

κύπελλο ανάπτυξης δυσκολίας και κύπελλο ανάπτυξης bouldering). Για το 

πανελλήνιο πρωτάθλημα υπήρξε ξεχωριστή βαθμολογία που ανακοινώθηκε. 

Σε πολλά πράγματα την φετινή χρονιά ακολουθήσαμε κάποιους από τους 

κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας .I.F.S.C (υποχρεούμαστε λόγω ένταξης στα 

Ολυμπιακά αθλήματα) ενώ από την καινούργια χρονιά θα γίνει πλήρη εξίσωση με 

τους διεθνείς κανονισμούς. 

Έτσι έγινε ξεχωριστή βαθμολογία για πρωτάθλημα και ξεχωριστή για τους αγώνες 

των κυπέλλων. Στις ισοβαθμίες αθλητών δεν δόθηκε ακέραια η βαθμολογία σε 

περίπτωση ισοβάθμιας, αλλά ο μέσος όρος των ισόβαθμων αθλητών για τις θέσεις 

που κατέλαβαν. (παράδειγμα: σε περίπτωση μη ισοβαθμίας η βαθμολογία ήταν 1ος 

100 β, 2ος 85 β, 3ος 65 β,. σε περίπτωση ισοβαθμίας 1ου και 2ου με το παλιό σύστημα 

έπαιρναν 1ος 100, 1ος 100, 3ος 65. Με τον καινούργιο κανονισμό παίρνουν 1ος 92,5 1ος 

92,5, (100+85:2=92,5), 3ος 65. Σε κάθε κατηγορία βαθμολογούνται μόνο 3 αθλητές 

από κάθε σύλλογο άσχετα αν αγωνίσθηκαν περισσότεροι. Βαθμολογούνται οι 3 

αθλητές του συλλόγου που κατέλαβαν την ψηλότερη κατάταξη. Αυτά για διευκρίνιση 

του τρόπου που έγινε η βαθμολογική κατάταξη. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 

1. ΟΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ                                           1.796  

2. ΕΟΣ ΒΟΛΟΥ                                             1.493,33 

3. ΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                              1.414,33 

4. ΕΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                           1.120 

5. ΕΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                     994,03 

6. ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                           990,7 

7. ΣΟΧ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                          929 

8. ΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ                                              873,4 

9. ΕΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ                                  845 



10. ΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ                                                691 

11. ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ                                              659,5 

12. ΠΟΑ                                                             652 

13. ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                           425 

14. ΟΑΛΘ                                                          257 

15. ΕΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                                          202,5 

16. ΛΟΧ ΚΑΒΑΛΑΣ                                           199 

17. ΕΟΣ ΒΙΟΚ/Η ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                      113  

18. ΕΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ                                        65 

19. ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ                                           20 

 

Η Ο.Λ Αριδαίας κατέλαβε όπως και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα την πρώτη θέση 

παρουσιάζοντας ένα δυνατό και καλοδουλεμένο σύνολο. 

Εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε ο νέος σχετικά σύλλογος του Π.Ο.Σ Πετρούπολης με 

τις περισσότερες συμμετοχές αθλητών στους αγώνες κυπέλλων και πρωτιές στις  

μικρές κατηγορίες, γεγονός που δείχνει ότι γίνεται καλή δουλειά.  

Τις διακρίσεις και  τις συμμετοχές των αθλητών  μπορείτε να τα δείτε στον  

απολογισμό της ομοσπονδίας και στα αναλυτικά αποτελέσματα που αναρτήθηκαν 

στην ιστοσελίδα της Ε.Ο.Ο.Α.  

Στη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Ο.Α,  που θα πραγματοποιηθεί στις 27/1/2018, θα 

βραβευθούν οι σύλλογοι της Ο.Λ Αριδαίας και του Π.Ο.Σ Πετρούπολης καθώς και οι 

αθλητές με τις καλύτερες επιδόσεις στους αγώνες της φετινής χρονιάς. Στους άνδρες 

οι:  Βαλσαμίδης Μ. (Ε.Ο.Σ Ξάνθης), Κοσμάς Θ. (Ε.Ο.Σ Χαλκίδας) και Κυριμλίδης Ν. 

(Ο.Λ Αριδαίας) και στις γυναίκες οι: Καλλία Ε (Ε.Ο.Σ Χαλκίδας), Λιούνη Α. (Ο.Λ 

Αριδαίας) και Σακκά Ν. (Ε.Π.Ο.Σ Φυλής).  

 

Η ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ 

Το 2018 θα φέρει μια πολύ σημαντική αλλαγή στις κατηγορίες των αθλητών. Θα 

προσαρμοστούμε με τα  διεθνή δεδομένα στις χρονολογίες γέννησης. Αυτό σημαίνει 

ότι θα γίνουν κατηγορίες με δυο ημερολογιακά έτη και όχι τρία όπως ήταν μέχρι 

τώρα. 

Οι κατηγορίες θα έχουν ως εξής:  

Αγωνιστικές κατηγορίες 

Κατηγορίες ανδρών και γυναικών γεννημένοι 1998 και πριν 

Κατηγορία έφηβοι και νεάνιδες  γεννημένοι 1999 και 2000 

Κατηγορία νέοι Α (αγόρια & κορίτσια) γεννημένοι 2001 και 2002 

Κατηγορία νέοι Β (αγόρια & κορίτσια) γεννημένοι 2003 και 2004 

Προ αγωνιστικές κατηγορίες 

Κατηγορία νέοι Γ (αγόρια & κορίτσια) γεννημένοι 2005 και 2006 

Κατηγορία νέοι Δ (αγόρια & κορίτσια) γεννημένοι 2007 και 2008 



Κατηγορία νέοι Ε (αγόρια & κορίτσια) γεννημένοι 2009 και 2010 

Κατηγορία νέοι Ζ (αγόρια & κορίτσια) γεννημένοι 2011 και μετά 

Με την παραπάνω κατηγοριοποίηση μπαίνει ένας στόχος δύσκολος. Να μπορέσουμε 

να γεμίσουμε τις κατηγορίες ώστε να είναι αναγνωρίσιμες. Η Γ.Γ.Α αναγνωρίζει τις 

κατηγορίες που αποτελούνται από 8 αθλητές από 6 τουλάχιστον διαφορετικούς 

συλλόγους. Είναι λοιπόν αναγκαίο για να μπορέσουν να πριμοδοτηθούν οι πρώτοι 

για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα, κάτι που τα τελευταία 

χρόνια ευεργέτησε πολλούς αθλητές μας, να είναι επαρκής ο αριθμός τους στις 

αγωνιστικές  κατηγορίες. 

Ας φροντίσουν οι σύλλογοι και κυρίως αυτοί που έχουν την δυνατότητα να βρίσκουν 

πιο εύκολα αθλητές να κατεβάσουν τουλάχιστον 2-3 σε κάθε κατηγορία. Με τον 

τρόπο αυτό ενισχύουν και την συλλογική τους συγκομιδή πόντων στη γενική 

βαθμολογία.  

Επίσης αφού το αγώνισμα έγινε ολυμπιακό και υπάρχει μια παγκόσμια έξαρση  και 

μαζική στροφή προς το άθλημα, να μπορέσουν και άλλοι σύλλογοι πέρα από τους 20 

που κατέβασαν αθλητές το 2017 να δημιουργήσουν αναρριχητική ομάδα και να 

συμμετέχουν στους αγώνες. 

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΤΟ 2018 ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40 

Παρακάτω  παραθέτω το καλεντάρι του 2018 που απεικονίζει (με πιο έντονα 

γράμματα) το δικό μας αγωνιστικό πρόγραμμα αλλά και τους κυριότερους αγώνες 

στους οποίους θα προσπαθήσουμε να συμμετέχουμε εφόσον βρεθούν οικονομικοί 

πόροι. Το καλεντάρι είναι προσχέδιο (για τους διεθνείς αγώνες) γιατί δεν έχουν 

επιβεβαιωθεί ακόμα οι ημερομηνίες από τους διοργανωτές. 

 

ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΑΓΩΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 2018 

 

3.3.2018   Περιφερειακοί αγώνες δυσκολίας βορείου Ελλάδος  Αιγίνιο 

(προκριματικοί για Πανελλήνιο πρωτάθλημα) 

10.3.2018  Περιφερειακοί αγώνες δυσκολίας νοτίου Ελλάδος  Βόλος 

(προκριματικοί για Πανελλήνιο πρωτάθλημα) δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό 

να βρεθεί αναρριχητική πίστα στην Αθήνα. 

13,14&15.4.2018 29o Πανελλήνιο πρωτάθλημα (δυσκολία, ταχύτητα, 

bouldering, combined) Βόλος-Αλμυρός. 

5.5.2015  26o κύπελλο Αθ. Λευκαδίτη Βόλος. 

12&13 Βαλκανικό πρωτάθλημα νέων (δυσκολία και ταχύτητα) Προύσα Τουρκία ??? 

14&15 Αναρριχητικό camp εθνικής νέων Προύσα Τουρκία. ??? 

19,20.5.2018 Ευρωπαϊκό κύπελλο νέων Bouldering Σόφια, Βουλγαρία. Ο αγώνας το 

πιθανότερο θα γίνει τον Ιούλιο. ??? 

25,26.5.2018 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων (δυσκολία, ταχύτητα) Imst Αυστρία 



20-23.6.2018 Πανεπιστημιάδα Αναρρίχησης Μπρατισλάβα, Σλοβακία (θα 

προσπαθήσουμε να συμμετέχουμε σε συνεργασία με το υπουργείο παιδείας) 

31.6 & 1.7.2018 Αναρριχητικό camp εθνικής ομάδας Βόλος. 

7,8 .7.2018  Ευρωπαϊκό κύπελλο δυσκολίας νέων  Μόναχο, Γερμανία. 

31.8 & 1,2.9.2018 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Bouldering νέων Βρυξέλες Βέλγιο. 

8.9.2018 10ο κύπελλο ανάπτυξης νέων  Κομοτηνή. 

9.9.2018 10ο κύπελλο bouldering-Βαλκανικό πρωτάθλημα bouldering νέων  

Προσοτσάνη. 

Οι εκδηλώσεις με ερωτηματικά??? δεν έχουν επιβεβαιωθεί σαν ημερομηνίες από 

τους διοργανωτές και από την διεθνή ομοσπονδία  IFSC. Οπότε θα επανέλθουμε με 

οριστικό καλεντάρι όταν φιξαριστούν οι παραπάνω εκδηλώσεις. 

 

Ο έφορος Αγωνιστικής Αναρρίχησης 

       Θόδωρος Τσαβδαρίδης 

 

  

 


