ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ
Μια δύσκολη χρονιά όπως το 2020 με την απρόβλεπτη πανδημία του covid 19,
πέρασε με αγωνιστική δυσπραγία.
Δυστυχώς η κατάσταση αυτή συνεχίζεται και το 2021, με θολό το τοπίο προς το παρόν
για την έξοδο από το τούνελ και την επιστροφή στην κανονικότητα.
Πιστεύοντας και ελπίζοντας ότι αυτή η επιστροφή στους κανονικούς ρυθμούς θα γίνει
σύντομα, συντάχθηκε ένα καλεντάρι, αισιοδοξώντας να γίνει η αρχή της αγωνιστικής
περιόδου στα μέσα Απριλίου.
Στην περίπτωση που απαιτείται, οι αγώνες θα γίνουν σύμφωνα με τα πρωτόκολλα
προστασίας και τις ισχύουσες οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
Επιλέχθηκαν κάποιοι διεθνείς αγώνες, που εκτός από το να είναι ευνοϊκές οι
επικρατούσες υγειονομικές συνθήκες, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και την κάλυψη
των εξόδων, για να μπορέσουμε να συμμετέχουμε.
Ελπίζω όλοι οι αθλητές μας να βρούν το δικό τους τρόπο και μέσα σε αυτήν δύσκολη
περίοδο, να συνεχίσουν την επαφή και την προπόνηση με το αγαπημένο τους σπορ,
ώστε στο τέλος να βγούμε πιο δυνατοί από αυτήν την πρωτόγνωρη κατάσταση.

ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 2021
ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
10,11.4.2021 Περιφερειακοί αγώνες δυσκολίας Νότιας Ελλάδος Αχαρνές
(προκριματικοί για Πανελλήνιο πρωτάθλημα).
17,18.4.2021 Περιφερειακοί αγώνες δυσκολίας Βορείας Ελλάδος Αιγίνιο
(προκριματικοί για Πανελλήνιο πρωτάθλημα).
24,25.4.2021 32o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (δυσκολία) Βόλος
8,9.5.2021 32o Πανελλήνιο πρωτάθλημα (Boulder) ΟΑΚΑ Αθήνα
9,10.09.2021 28o Κύπελλο «Αθ. Λευκαδίτη» Κομοτηνή.
1-3.10.2021 open διεθνής αγώνας Βoulder σε συνεργασία με τον Δήμο Καλύμνου
Κάλυμνος
9,10.10.2021 22ο κύπελλο Βoulder Αθήνα (Rockway).
23,24.10.2021 28o Κύπελλο «Αθ. Λευκαδίτη» Βόλος

ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚA CAMP
27,28,29.4.2021 Αναρριχητικό camp
2,3,4.7.2021 Αναρριχητικό camp
13,14,15.8.2021 Αναρριχητικό camp
3,4,5.9.2020 Αναρριχητικό camp

ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ
29,30.5.2021 Ευρωπαϊκό κύπελλο Boulder Βελιγράδι Σερβία (3-4 αθλητές)
24-27.6.2021 Παγκόσμιο κύπελλο Δυσκολία, Boulder Innsbruck Αυστρία (3-4
αθλητές)
24,25.7.2021 Ευρωπαϊκό κύπελλο δυσκολίας νέων Βελίκο Τάρνοβο Βουλγαρία
(διευρυμένη συμμετοχή)
21-31.8.2021 Παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων Voronezh Ρωσία (3-4 αθλητές)
15-22.9.2021 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Μόσχα Ρωσία (2 αθλητές)
Συμμετοχή σε Βαλκανικούς αγώνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο (δεν έχουν ορισθεί
ημερομηνίες)

Κατηγοριοποίηση Αθλητών και τρόπος συμμετοχής στους αγώνες περιόδου 2021
Η Ε.Ο.Ο.Α θα εκδίδει δελτίο αθλητή για την φετινή χρονιά σε παιδιά γεννημένα μέχρι
το 2014 δηλαδή 7 ετών και με ανώτερο όριο τους γεννημένους το 1991, δηλαδή 30
ετών. Οι σύλλογοι μπορούν να προπονούν και να εκπαιδεύουν μικρότερης ηλικίας
παιδιά, χωρίς αυτά να μπορούν να πάρουν μέρος σε επίσημους αγώνες.
Το Δ.Σ της ομοσπονδίας αποφάσισε να προσαρμόσει τους τίτλους των κατηγοριών
σύμφωνα με την ονοματολογία που αναγνωρίζει η Γ.Γ.Α. Η αλλαγή αυτή βοηθάει
στην εγγραφή των αθλητών στον Ειδικό Πίνακα Διακρίσεων της Γ.Α.Α για την
εισαγωγή τους στα Α.Ε.Ι .
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Η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης θα εφαρμόσει απαρέγκλιτα την
κατηγοριοποίηση αλλά για την τέλεση κατηγορίας θα πρέπει να συμπληρώνεται ο
απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών (ελάχιστος αριθμός 3 άτομα ανά κατηγορία). Σε
περίπτωση που σε μία κατηγορία υπάρχουν 1 ή 2 αθλητές, αυτοί έχουν το δικαίωμα
να συμμετέχουν κανονικά στην αμέσως μεγαλύτερη ηλικιακά κατηγορία.
Το ποσοστό πρόκρισης για συμμετοχή στο Πανελλήνιο Pρωτάθλημα από τους
περιφερειακούς έχει ως εξής: 1-15 αθλητές στην κατηγορία προκρίνονται οι 10, 1520 αθλητές προκρίνονται οι 13, περισσότεροι από 20 αθλητές προκρίνονται οι 16.
Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα συμμετέχουν οι αθλητές που θα προκριθούν από
τους περιφερειακούς αγώνες, σε όλες οι κατηγορίες (εκτός των παμπαίδων
πανκορασίδων Γ και Δ), για τα αγωνίσματα δυσκολίας. Ειδικά στο αγώνισμα του
Boulder μπορούν να συμμετέχουν και αθλητές που δεν πήραν μέρος στους
περιφερειακούς αγώνες ενώ θα υπάρξουν κατηγορίες ως και την κατηγορία
παμπαίδες & πανκορασίδες Β.
Στους 2 αγώνες δυσκολίας κυπέλλου <<Αθ. Λευκαδίτη>> συμμετέχουν όλες οι
κατηγορίες (και οι παμπαίδες πανκορασίδες Γ και Δ}. Το ίδιο ισχύει και για τον
αγώνα boulder κυπέλλου.
Οι κατηγορίες παμπαίδες πανκορασίδες Β,Γ,Δ στο αγώνισμα δυσκολίας θα
αγωνισθούν με σχοινί από πάνω (top rope), ενώ οι παμπαίδες πανκορασίδες Α κατά
περίπτωση (κυρίως επικεφαλής).
Ο Έφορος Αγωνιστικής Αναρρίχησης
Θόδωρος Τσαβδαρίδης

