
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΣΙΡΛΙΝΤΙΝΓΚ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΩΝ 

 

 

Άρθρο 1: Ορισμός  

Η Επιτροπή Κριτών (Ε.Κ.) των αθλημάτων που καλλιεργούνται και εκπροσωπούνται από την 

Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ., είναι το ανώτερο όργανο λειτουργίας των κριτών & της κρίσης. Αποτελείται από 3 

μέλη και έχει διετή θητεία. 

Αυτήν την στιγμή, τα αθλήματα και αγωνίσματα που καλλιεργεί και εκπροσωπεί η  Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ, 

είναι, σε αγγλική ορολογία, σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Τσιρ (ICU), 

1. CHEERLEADING, το οποίο περιλαμβάνει τα αγωνίσματα α) Team Cheer Novice (L1) - Premier 

(L6) Divisions, β) Partner Stunt, γ) Group Stunt, δ) Team Stunt στους κλάδους Club, All Star, 

Recreational (Rec), Scholastic, Special Athlete, ParaCheer, National Team (με όλα τα αντίστοιχα 

ηλικιακά επίπεδα), 

2. PERFORMANCE CHEER, το οποίο περιλαμβάνει τα αγωνίσματα α) Team Cheer Pom, β) Team 

Cheer Hip Hop, γ) Team Cheer Jazz, δ) Team Cheer High Kick, ε) Team Cheer Doubles- Pom, Hip 

Hop, Jazz, High Kick στους κλάδους Club, All Star, Recreational (Rec), Scholastic, Special Athlete, 

ParaCheer, National Team (με όλα τα αντίστοιχα ηλικιακά επίπεδα). 

 

Άρθρο 2: Συγκρότηση  

Η Ε.Κ. συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας. Τα μέλη της Ε.Κ., καθώς και ο 

πρόεδρος ορίζονται από το Δ.Σ. της. Το Δ.Σ. ορίζει τους κριτές που συμμετέχουν στην Ε.Κ., από 

την κατάσταση (λίστα) των κριτών που υπάρχει στην γραμματεία της Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ., καθώς και τον 

πρόεδρο της. 

 

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες  

Η Επιτροπή Κριτών έχει τις εξής αρμοδιότητες:  

α) την ενίσχυση του έργου της αθλητικής ομοσπονδίας στη σχεδίαση, τη χάραξη και τη βελτίωση 

της κρίσης,  

β) την εισήγηση προς το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας για την οργάνωση σεμιναρίων 

επιμόρφωσης των κριτών και  τον ορισμό όσων θα διδάξουν στα Εθνικά Σεμινάρια Κριτών, 

γ) την παρακολούθηση του έργου των κριτών, την επιλογή, την αξιολόγηση και την προαγωγή των 

κριτών εθνικών διοργανώσεων από κατηγορία σε κατηγορία, με βάση τα κριτήρια του παρόντος,  

δ) την εκπόνηση των κανονισμών κριτών τους οποίους υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση, την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής τους και εισήγηση στο Δ.Σ. πιθανών 

τροποποιήσεων, 



ε) τη σύνταξη των πινάκων κριτών ανά κατηγορία με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στον 

κανονισμό των κριτών και την υποβολή τους στο Δ.Σ. προς έγκριση κατ' έτος, 

στ) τον ορισμό των κριτών, πριν την έναρξη της Αγωνιστικής Περιόδου, για όλους τους Αγώνες 

Εσωτερικού και Εξωτερικού της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, σύμφωνα με τα κριτήρια του 

κανονισμού κριτών του κάθε αθλήματος, 

στ) την έγγραφη ενημέρωση των κριτών με οιονδήποτε ηλεκτρονικό τρόπο, 

ζ) την επιβολή των πειθαρχικών ποινών στους κριτές που προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις, καθώς και για την εκδίκαση ενστάσεων κακής κρίσης, που τυχόν προβλέπονται από τους  

οικείους κανονισμούς, κατά των οποίων αποφάσεων για  την επιβολή των πειθαρχικών ποινών 

επιτρέπεται έφεση ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής της Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ., η οποία ασκείται μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, που αρχίζει την επομένη της κοινοποίησης, 

η) την αντιμετώπιση κάθε άλλου θέματος που ανατίθεται σε αυτή από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ.  

θ) Όλες οι αποφάσεις της Ε.Κ., επικυρώνονται από το ΔΣ της Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ. 

 

Άρθρο 4: Γενικές Αρχές  

α) Υπάρχουν τέσσερις κατηγοριες κριτών: κατηγορία Ι, II, ΙΙΙ, ΙΙΙΙ. Η κατηγορία I είναι το πρώτο 

επίπεδο για τους Αρχάριους. Ολοι οι κριτές που παρακολουθούν επιτυχώς το Εθνικό Σεμινάριο 

κριτών για πρώτη φορά παίρνουν το δίπλωμα κατηγορίας I.  

β) Για να είναι ένας κριτής ενεργός σε ένα ολυμπιακό κύκλο θα πρέπει να παρακολουθήσει το 

Εθνικό Σεμινάριο κριτών του Ολυμπιακού κύκλου. 

γ)  Για να κριθεί κάποιος ικανός να συμμετάσχει στο Εθνικό Σεμινάριο κριτών θα πρέπει να πληροί 

τα παρακάτω κριτήρια:  

1) να είναι πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής ή να είναι πτυχιούχος χορογράφος ή να έχει 

αποδεδειγμένη αθλητική αγωνιστική, προπονητική ή διοικητική εμπειρία στο συγκεκριμένο άθλημα,  

2) να πληροί τις προϋποθέσεις του αθλητικού ν. 2725/1999 και των τροποποιήσεών του ή νέων 

αθλητικών νόμων, 

3) να είναι άνω των 18 ετών. 

δ) Ένας κριτής που δεν ανανεώνει το δίπλωμα του κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου ολυμπιακού 

κύκλου και θέλει να συνεχίσει μετά τη διακοπή, θα ξεκινήσει όλη τη διαδικασία από την αρχή 

(κατηγορία Ι). Εξαίρεση αποτελεί ο κριτής κατηγορίας ΙΙΙ και ΙΙΙΙ που μπορεί να ξεκινήσει από την 

κατηγορία ΙΙ εφόσον περάσει εξετάσεις με τα κριτήρια της κατηγορίας Ι.  

ε) οι ελάχιστες απαιτήσεις για την αξιολόγηση των κριτών είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος και τους συγκεκριμένους κανονισμούς του κάθε αθλήματος.  

στ) οι κριτές για να προαχθούν σε μια κατηγορία θα πρέπει να πληρούν τα σχετικά κριτήρια όπως 

παρατίθενται στο παρόντα κανονισμό, και σύμφωνα με τον κανονισμό των διεθνών ομοσπονδιών 

του αθλήματος.  



 

Άρθρο 5: Κατηγορίες κριτών  

 

Ι. Εκπαίδευση Κριτών – Πρώτη Φάση (1) – Κατηγορία κριτών Ι 

 

Σύνοψη: Ο συμμετέχων πρέπει να ολοκληρώσει το σεμινάριο δύο (2) ημερών της πρώτης φάσης 

με εξέταση.  

Ισχύς: Το πιστοποιητικό παρακολούθησης ισχύει για τέσσερα (4) ημερολογιακά έτη από την 

ολοκλήρωση του σεμιναρίου. 

 

Διαδικασία Συμμετοχής και Ολοκλήρωσης Σεμιναρίου 

• Δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά και πληρωμή  

• Ολοκλήρωση του σεμιναρίου Πρώτης Φάσης (1) 

• Ολοκλήρωση με επιτυχία του τεστ της Πρώτης Φάσης (1) – «the Classmarker» τεστ μέσω 

διαδικτύου  

 

Με την ολοκλήρωση  

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες είναι άμεσα διαθέσιμα στο πιστοποιητικό που μπορεί να 

κατεβεί σε ηλεκτρονικό αρχείο.  

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης του σεμιναρίου Πρώτης Φάσης (1) δίδεται σε όλους τους 

συμμετέχοντες – είτε έχουν επιτύχει στο τεστ είτε όχι – με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου Πρώτης 

Φάσης (1) και του τεστ (στο πιστοποιητικό αναγράφονται τα αποτελέσματα του συμμετέχοντα). 

 

ΙΙ. Εκπαίδευση Κριτών – Δεύτερη Φάση (2) - Κατηγορία κριτών ΙΙ 

 

Σύνοψη: Ο συμμετέχων πρέπει να ολοκληρώσει το πρακτικό σεμινάριο και την εξέταση της 

Δεύτερης Φάσης (2), η οποία περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, στα εξής: κρίση μέσω βίντεο έξι 

(6) ομάδων σε κάθε ομαδική κατηγορία, όπως επίσης και έξι (6) ομάδων σε μια (1) κατηγορία 

ζευγαριών.  

 

Ισχύς: Το πιστοποιητικό παρακολούθησης ισχύει για τέσσερα (4) ημερολογιακά έτη από την 

ολοκλήρωση του σεμιναρίου 

 

Διαδικασία Συμμετοχής και Ολοκλήρωσης  

• Δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά και πληρωμή (περιλαμβάνονται με την εγγραφή στην 

Πρώτη Φάση (1) 



• Ολοκλήρωση του πρακτικού σεμιναρίου Πρώτης Φάσης (1) 

• Ολοκλήρωση με επιτυχία του πρακτικού τεστ Επάρκειας Κριτών της Δεύτερης Φάσης (2)  

 

Με την ολοκλήρωση 

• Οι βαθμολογίες, η κατάταξη και τα σχόλια του συμμετέχοντα θα κριθούν και θα δοθεί 

πιστοποιητικό ικανότητας για τη Δεύτερη Φάση (2) σε όσους συμμετέχοντες έχουν ήδη 

ολοκληρώσει τα σεμινάρια και των δύο φάσεων – Πρώτης Φάσης (1) και Δεύτερης Φάσης (2) – και 

που επιδεικνύουν βασικές γνώσεις του φύλλου αγώνα (scoresheet), ικανότητα στο να γράφουν 

εποικοδομητικά σχόλια / κριτική, καθώς και ικανότητα στην κατάταξη των ομάδων σε ικανοποιητική 

(σωστή) σειρά.  

• Στη φάση αυτή ο συμμετέχων έχει την επιλογή να δημιουργήσει ένα προσωπικό ICU 

προφίλ κριτή,  με το κατά καιρούς προβλεπόμενο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Τσιρ και το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ. ετήσιο κόστος, με την κατάθεση των εξής στοιχείων: 

α. Προσωπικά στοιχεία του συμμετέχοντα (πλήρες ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αλληλογραφίας, 

τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) 

β. Φωτογραφία του συμμετέχοντα  

γ. Βιογραφικό σημείωμα συμμετέχοντα (το πολύ μια σελίδας) που να αναφέρει την εμπειρία του ως 

κριτής 

δ. Προαιρετικό – Βιογραφικό Σημείωμα του συμμετέχοντα ως προπονητή ή Βιογραφικό Σημείωμα 

του συμμετέχοντα ως αθλητή, εάν υπάρχουν (με τρεις (3) συστάσεις για κάθε βιογραφικό 

σημείωμα) 

 

Σημείωση: με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου Δεύτερης Φάσης (2) και τη δημιουργία του ICU 

προφίλ κριτή,  ο συμμετέχοντας θα λάβει τα εξής:  

1. Τον αναδέτη κριτή ICU (κορδόνι λαιμού) 

2. Την ταυτότητα κριτή ICU (με ισχύ για τέσσερα (4) ημερολογιακά έτη) 

3. Ενημερώσεις μέσω email για τα Νέα και για Σεμινάρια της ICU 

 

ΙΙΙ.  Εκπαίδευση Κριτών – Τρίτη Φάση (3) ** - Κατηγορία κριτών ΙΙΙ 

** Δικαίωμα συμμετοχής σε πρώην και εν ενεργεία Προπονητές ή Αθλητές μόνο. Απαραίτητη η 

κατάθεση βιογραφικού σημειώματος με συστάσεις 

Σύνοψη: Εντός ενός (1) ημερολογιακού έτους μετά το πέρας των σεμιναρίων Πρώτης (1) και 

Δεύτερης (2) Φάσης, ο συμμετέχων πρέπει να επιδείξει επάρκεια με την επιτυχή κρίση εκατό (100) 

ομάδων αποτελούμενων από τα εξής: 

Cheerleading: κατ’ ελάχιστον εβδομήντα πέντε (75) ομάδες από τα επίπεδα Junior, Senior ή Open 

Median (L3) - Premier (L6) και κατ’ ελάχιστον άλλες είκοσι πέντε (25) ομάδες από οποιαδήποτε 



άλλη κατηγορία (εξαιρουμένων των «Ατομικών» κατηγοριών). Όλοι οι σχετικοί Scholastic, All Star, 

Rec, Club, ParaCheer, Special Athlete κλάδοι, καθώς και Εθνικών Ομάδων εντός της κλίμακας 

κατηγοριών Median (L3) - Premier (L6)  είναι δεκτοί. 

Performance Cheer: κατ’ ελάχιστον εβδομήντα πέντε (75) ομάδες από τις κατηγορίες Junior, 

Senior or Open Pom, Jazz, Hip Hop or High Kick Team και κατ’ ελάχιστον άλλες είκοσι πέντε (25) 

ομάδες από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία (εξαιρουμένων των «ατομικών» κατηγοριών). Όλοι οι 

σχετικοί κλάδοι Scholastic, All Star, Rec, Club, ParaCheer, Special Athlete και κατηγορίες Εθνικών 

Ομάδων στα πλαίσια αυτών των κατηγοριών Performance Cheer θα είναι αποδεκτοί.  

Ισχύς: Το πιστοποιητικό ισχύει για ένα (1) ημερολογιακό έτος από την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.  

Διαδικασία Συμμετοχής και Ολοκλήρωσης 

• Κρίση των εγκεκριμένων από την ICU διαγωνισμών, με βάση τις προϋποθέσεις που 

αναφέρθηκαν ανωτέρω 

• Με την ολοκλήρωση όλων των προϋποθέσεων, γίνεται κατάθεση των παρακάτω στοιχείων 

στην ICU:  

α. Εάν δεν έχει δημιουργηθεί το Προφίλ Κριτή ICU με την ολοκλήρωση της Δεύτερης Φάσης (2), 

κατάθεση βιογραφικού σημειώματος του συμμετέχοντα ως  Προπονητή ή ως Αθλητή, με τρεις (3) 

συστάσεις (όνομα και στοιχεία επικοινωνίας) 

β. Εντός ενός (1) μήνα από την ολοκλήρωση της αθλητικής εκδήλωσης, θα πρέπει να σταλούν 

απευθείας από τον επικεφαλής της κάθε διοργάνωσης το διαγωνιστικό πρόγραμμα κάθε ομάδας, 

συνοδευόμενο από το πρόγραμμα κρίσης της διοργάνωσης από τον συμμετέχοντα στην Τρίτη 

Φάση (3) εκπαίδευσης κριτών. 

 

Με την ολοκλήρωση 

Με την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων της Πρώτης (1), Δεύτερης (2) και Τρίτης (3) Φάσης 

εκπαίδευσης κριτών και με την κατάθεση των προαναφερθέντων εγγράφων («α» και «β»), 

απονέμεται το πιστοποιητικό Επάρκειας Κριτών Τρίτης Φάσης (3).  

 

IV. Εκπαίδευση Κριτών – Τέταρτη Φάση (4)** - Κατηγορία κριτών ΙΙΙΙ 

** Δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε πρώην και εν ενεργεία Προπονητές και Αθλητές (και οι δύο 

ιδιότητες να έχουν ισχύσει). Απαραίτητη η κατάθεση βιογραφικού σημειώματος με συστάσεις. 

 

Σύνοψη: Εντός ενός (1) ημερολογιακού έτους από την ολοκλήρωση της Πρώτης (1) και Δεύτερης 

(2) Φάσης εκπαίδευσης κριτών, ο συμμετέχων πρέπει να επιδείξει επάρκεια με την επιτυχή κρίση 

διακοσίων (200) ομάδων, οι οποίες αποτελούνται από τα εξής:  

Cheerleading: κατ’ ελάχιστον εκατόν πενήντα (150) ομάδες από τα επίπεδα Junior, Senior ή Open 

Median (L3) - Premier (L6) και κατ’ ελάχιστον άλλες πενήντα (50) ομάδες από οποιαδήποτε άλλη 



κατηγορία, εξαιρουμένων των «Ατομικών» κατηγοριών. Όλοι οι σχετικοί Scholastic, All Star, Rec, 

Club, ParaCheer, Special Athlete κλάδοι, καθώς και Εθνικών Ομάδων εντός της κλίμακας 

κατηγοριών Median (L3) - Premier (L6) είναι δεκτοί. 

Performance Cheer: κατ’ ελάχιστον εκατόν πενήντα (150) ομάδες από τις κατηγορίες Junior, 

Senior or Open Pom, Jazz, Hip Hop or Hick Kick και κατ’ ελάχιστον άλλες πενήντα (50) ομάδες 

από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία, εξαιρουμένων των «Ατομικών» κατηγοριών. Όλοι οι σχετικοί 

κλάδοι Scholastic, All Star, Rec, Club, ParaCheer, Special Athlete και Εθνικών Ομάδων στα 

πλαίσια αυτών του Performance Cheer θα είναι αποδεκτοί.  

Ισχύς: Το πιστοποιητικό ισχύει για ένα (1) ημερολογιακό έτος από την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.  

Διαδικασία Συμμετοχής και Ολοκλήρωσης 

• Κρίση των εγκεκριμένων από το ICU διαγωνισμών, με βάση τις προϋποθέσεις που 

αναφέρθηκαν ανωτέρω 

• Με την ολοκλήρωση όλων των προϋποθέσεων, γίνεται κατάθεση των παρακάτω στοιχείων 

στο ICU:  

α. Εάν δεν έχει δημιουργηθεί το Προφίλ Κριτή ICU με την ολοκλήρωση της Δεύτερης Φάσης (2), 

κατάθεση βιογραφικού σημειώματος του συμμετέχοντα ως  Προπονητή ή ως Αθλητή, με τρεις (3) 

συστάσεις (όνομα και στοιχεία επικοινωνίας). 

β. Εντός ενός (1) μήνα από την ολοκλήρωση της αθλητικής εκδήλωσης, θα πρέπει να σταλούν 

απευθείας από τον επικεφαλής της κάθε διοργάνωσης το διαγωνιστικό πρόγραμμα κάθε ομάδας, 

συνοδευόμενο από το πρόγραμμα κρίσης της διοργάνωσης από τον συμμετέχοντα στην Τρίτη 

Φάση (3) εκπαίδευσης κριτών. 

 

Με την ολοκλήρωση 

Με την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων της Πρώτης (1), Δεύτερης (2), Τρίτης (3) και Τέταρτης (4) 

Φάσης εκπαίδευσης κριτών και με την κατάθεση των προαναφερθέντων εγγράφων («α» και «β»), 

απονέμεται το πιστοποιητικό Επάρκειας Κριτών Τέταρτης Φάσης (4).  

 

Άρθρο 6: Δίπλωμα-Κάρτα Κριτών και Ημερολόγιο Κριτών  

Κάθε κριτής λαμβάνει μία κάρτα κριτή που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ. και 

ένα ημερολόγιο κριτών το οποίο εκδίδεται και υπογράφεται από τον Γ.Γ. της Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ. H κάρτα 

περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του κριτή, την ημερομηνία έκδοσης της κάρτας και το άθλημα. Το 

ημερολόγιο επικυρώνεται σε κάθε σεμινάριο κριτών. 

H κατηγορία του κριτή και όλοι οι αγώνες στους οποίους ο κριτής κρίνει πρέπει να σημειώνονται 

στο ημερολόγιο, όπως επίσης και οποιοδήποτε σχόλιο που αναφέρεται στη δουλειά του κατά τη 

διάρκεια των επίσημων αγώνων της  Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ. O υπεύθυνος κριτής των αγώνων που ορίζεται 

από την E.K. υπογράφει το ημερολόγιο κριτών.  



 

Άρθρο 7: Επίσημα Εθνικά Σεμινάρια Κριτών  

α) Τουλάχιστον ένα Εθνικό Σεμινάριο Κριτών διοργανώνεται για κάθε άθλημα σε κάθε ολυμπιακό 

κύκλο. Σκοπός του Σεμιναριου ειναι να εξασφαλίσει σε όλους τους συμμετέχοντες κοινή αντίληψη 

του νέου Κώδικα Βαθμολογίας, να οργανώσει Θεωρητικές και Πρακτικές εξετάσεις, να καθορίσει τα 

επίπεδα βαθμολογίας που απαιτούνται στις εξετάσεις (άριστα, πολύ καλά, βάση, απόρριψη). 

β) Το Εθνικό Σεμινάριο Κριτών έχει την διάρκεια που καθορίζεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία 

και περιλαμβάνει θεωρία και πρακτική εξάσκηση με οπτικοακουστικό υλικό.  

γ) Από τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες δίνουν εξετάσεις και οι επιτυχόντες παίρνουν 

βεβαίωση επιτυχίας.  

δ) Οι κριτές που περνούν τις εξετάσεις εντάσσονται σε κατηγορίες αναλογα με τις απαιτήσεις της 

κάθε κατηγορίας.  

 

Άρθρο 8: Συμμετοχή στα Εθνικά Πρωταθλήματα  

α) Ο ορισμός (ως πρόταση στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ.) των κριτών στους αγώνες των Εθνικών 

Πρωταθλημάτων, από την Επιτροπή Κριτών (E.K.), γίνεται με βάση την κατηγορία τους, την 

αξιολόγηση τους και το επίπεδο των αγώνων. Η Ε.Κ. μπορεί να ορίσει, εκτός των Ελλήνων, και 

αλλοδαπούς κριτές για την αρτιότερη κρίση. 

β) Ο ορισμός (ως πρόταση στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ.) των κριτών σε Διεθνείς Αγώνες Εσωτερικού 

και Εξωτερικού γίνεται από την E.K. σύμφωνα με τους στόχους της Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ. H επιλογή των 

Κριτών γίνεται από τις Διεθνείς Κατηγορίες. Προτεραιότητα δίνεται στους κριτές που είναι ψηλά στη 

λίστα αξιολόγησης και κατέχουν δίπλωμα σε μία επίσημη γλώσσα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.  

Άρθρο 9: Απονομές, Ποινές και Δικαιώματα έφεσης των Κριτών για τους επίσημους Αγώνες της 

Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ. και κάτω από τη δικαιοδοσία της E.K.  

α) H Ε.Κ. είναι υπεύθυνη για την επιμόρφωση, τον έλεγχο και την εποπτεία της δουλειάς των 

κριτών. Ερευνούν και λαμβάνουν οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια, στη διάρκεια του αγώνα και 

ακολουθούντος του γεγονότος, διεξάγουν ανάλυση των video των αγώνων. 

β) H απόδοση των ποινών και των απονομών, είναι ίδιες για όλα τα αθλήματα. H δουλειά των 

κριτών αξιολογείται σύμφωνα με τα 5 κριτήρια: Άριστα, Πολύ Καλά, Καλά, αδύναμη (περνάει), όχι 

ικανοποιητική (αποτυχημένη).  

γ) Οι αποφάσεις που στη διάρκεια του αγώνα, είναι χωρίς προκατάληψη σε οποιαδήποτε πιθανή 

ποινή απαγγέλλεται μετά την ανάλυση της δουλειάς των κριτών που ακολουθεί τον αγώνα. Μετά 

τον αγώνα και μετά την ανάλυση της δουλειάς των κριτών, γραπτές προειδοποιήσεις ή ποινές, 

μπορεί να επιβληθούν από την Επιτροπή κριτών, ενάντια στους κριτές, των οποίων η 

συμπεριφορά ή η δουλειά, εκτιμάται σαν όχι ικανοποιητική με βάση τους κανονισμούς της Ε.Ο.Τ.-

Α.Ο.Χ. Οι κριτές που τιμωρήθηκαν, μπορούν να κάνουν έφεση στην δικαστική επιτροπή της Ε.Ο.Τ.-



Α.Ο.Χ. Οι εφέσεις για προφορικές προειδοποιήσεις, δεν επιτρέπονται.  

δ) Αναγνωρίσεις και απονομές 

O κριτής μπορεί να τιμηθεί για την Άριστη και πολύ καλή κρίση στη διάρκεια των Αγώνων των 

Εθνικών Πρωταθλημάτων και επίσης για την εν ενεργεία κρίση του σε 10 Εθνικά Πρωταθλήματα & 

10 Επίσημους Αγώνες των Διεθνών Ομοσπονδιών. 

ε) Ποινές εναντίον των κριτών  

Οι κριτές πρέπει να δουλεύουν τίμια, με σεβασμό στους κανόνες και με αποτελεσματικότητα σε 

όλους τους αγώνες. O κριτής που διαπράττει λάθη μπορεί να προειδοποιηθεί μια φορά, το πολύ 

δεύτερη και μετά μπορεί να εξαιρεθεί από τον αγώνα. Ωστόσο, σε περίπτωση πολύ σοβαρού 

λάθους, ο υπεύθυνος κριτής των αγώνων μπορεί να εξαιρέσει τον κριτή αμέσως, χωρίς δεύτερη 

προειδοποίηση (και η απόφαση είναι τελεσίδικη και ισχύει για τον σχετικό αγώνα) με βάση τα 

παρακάτω κριτήρια: 

- Μη ανταπόκριση σε προφορική προειδοποίηση  

- Επαναλαμβανόμενες αποκλίσεις κάτω ή πάνω από τις ποινές για τα λάθη, όπως ορίζονται στον  

κώδικα βαθμολογίας 

- Επίδειξη εύνοιας ή δυσμένειας προς αθλητή/ ομάδες 

- Προφανείς συζητήσεις και / ή συμφωνίες με άλλους κριτές, με σκοπό την συνεργασία  

- Αδύναμη αξιολόγηση  

- Λάθος αποφάσεις στην κρίση, στη διάρκεια του αγώνα  

- Μη ανταπόκριση σε συστάσεις σχετικά με την ενδυμασία  

- Άγνοια του Κώδικα βαθμολογίας και των επίσημων ενημερώσεων 

- Χρήση μέσων επικοινωνίας, τα οποία δεν επιτρέπονται (π.χ. κινητά τηλέφωνα)  

- Αποδεδειγμένη δωροδοκία 

- Υβριστική συμπεριφορά 

- Παρεμπόδιση της διοργάνωσης 

O Κριτής μπορει να κάνει έφεση για τις απαγγελθείσες ποινές στη διάρκεια του αγώνα, στην Ε.Κ. 

σε διάστημα 5 ημερών από τον αγώνα. 

Εάν o κριτής αποβληθεί από τον αγώνα, μπορούν να του επιβληθούν οι παρακάτω περαιτέρω 

κυρώσεις: Γραπτή προειδοποίηση, Αναστολή δραστηριότητας ως κριτής, Υποβιβασμός 

κατηγορίας, Αφαίρεση του διπλώματος. 

Μετά το τέλος του αγώνα, η Ε.Κ. μπορεί να αποδώσει ποινές, ακολουθώντας την ανάλυση των 

βαθμολογιών των κριτών και την επανεξέταση των προγραμμάτων μέσω του video.  

O Κριτής μπορεί να κάνει έφεση για τις απαγγελθείσες ποινές, στην Δικαστική Επιτροπή της 

Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ. σε προθεσμία 5 ημερών από την γνωστοποίηση της ποινής. 

H Δικαστική Επιτροπή είναι το τελικό επίπεδο εφέσεων της Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ. για όλες τις ποινές που 

αποφασίστηκαν στη διάρκεια του αγώνα και από την Επιτροπή Κριτών.  



 

Αρθρο 10: Αξιολόγηση Κριτών  

Ως κριτήρια Αξιολόγησης λαμβάνονται τα παρακάτω:  

1) Τίτλοι Σπουδών 

2) Γνώση ξένης γλώσσας 

3) Εμπειρία που αποδεικνύεται από τη συμμετοχή σε Εθνικούς και Διεθνείς Αγώνες 

4) Κατηγορία Διεθνούς Διπλώματος Κριτή 

5) Επίδοση στα Εθνικά και Διεθνή Σεμινάρια 

6) Απόδοση στους Αγώνες με βάση τα κριτήρια των Διεθνών Ομοσπονδιών 

7) Διαγωγή και συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων του 

H Ε.Κ. ορίζει τη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων και με βάση τα κριτήρια της προηγούμενης 

παραγράφου και τη μοριοδότηση η E.K. κατατάσσει τους κριτές σε πίνακες ανά κατηγορία. 

H συνεχής αξιολόγηση γίνεται στη διάρκεια και μετά από κάθε αγώνα. Τις επόμενες ημέρες των 

αγώνων γίνεται βιντεοανάλυση των αγώνων, όταν και εφόσον αυτό είναι εφικτό, και αξιολόγηση 

των κριτών. Οι κριτές που έχουν υποπέσει σε λάθη θα λάβουν μια ποινή από την Επιτροπή 

Κριτών. 

Κάθε κριτής, εκτελώντας υπηρεσία σε κάθε αγώνα, αξιολογείται για την: 

• Ακεραιότητα στις αποφάσεις (ηθικότητα, δικαιοσύνη, χωρίς προκατάληψη)  

• Εντιμότητα να εφαρμόζει τους κανόνες (Κανονισμοί, Τεχνικοί Κανονισμοί, Κώδικας)  

• Σωστή συμπεριφορά ( τυπικότητα, σεβασμος στους άλλους, σεβασμός στους κανόνες)  

 

Άρθρο 11: Οργάνωση και Υπευθυνότητες των κριτών στους επίσημους Αγώνες της Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ.  

H κρίση στα επίσημα πρωταθλήματα της Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ. είναι υπευθυνότητα των κριτών που ορίζει 

η Ε.Κ. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της επιτροπής κριτών του αγώνα και από τουλάχιστον 2 

επιπλέον κριτές ανώτερης κατηγορίας, αν υπάρχουν. Οι κριτές είναι αρμόδιοι και για την αρχική 

κρίση, και για την κρίση κάθε πιθανής ένστασης. 

Ο υπεύθυνος Κριτής των Αγώνων εξασφαλίζει να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις για τη κρίση του 

αγώνα, διευθύνει με την βοήθεια των άλλων μελών της Ε.Κ. την οργάνωση των συναντήσεων 

ενημέρωσης πριν τους αγώνες, προεδρεύει της επιτροπής κριτών κατά τον αγώνα, εκδίδει 

προειδοποίηση σε κάθε κριτή o οποίος κρίνει μη ικανοποιητικά ή καταπατά τον όρκο του, 

αντικαθιστά οποιονδήποτε κριτή, τοποθετωντας έναν άλλο κριτή, και καταγράφει όλες τις 

περιπτώσεις κάτω από τις οποίες ένας κριτής έχει προειδοποιηθεί ή έχει αντικατασταθεί. 

 

Άρθρο 12: Βαθμολογία  

H βαθμολογία αποδίδεται σύμφωνα με τον κώδικα βαθμολογίας  

Πρέπει να υπάρχει ένα πινάκιο για κάθε όργανο όπου αναγράφονται αναλυτικά η βαθμολογία του 



κάθε κριτή, τα ονόματα των κριτών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της επιτροπής κριτών του 

αγώνα.  

Ενστάσεις για τη βαθμολογία μπορούν να υποβληθούν προφορικά αμέσως μετά την ανακοίνωση 

του αποτελέσματος. O Πρόεδρος της επιτροπής κριτών των αγώνων λαμβάνει την προφορική 

ένσταση, καταγράφει την ώρα που λαμβάνει αυτή και με αυτό ξεκινά η διαδικασία. Η προφορική 

διαμαρτυρία-ένσταση πρέπει να επιβεβαιωθεί το συντομότερο δυνατό γραπτώς μέσα σε δύο 

εργάσιμες ημέρες με πληρωμή 20 € για τη 1η διαμαρτυρία, 50 € τη 2η διαμαρτυρία και 100 € για τη 

3η και κάθε επόμενη διαμαρτυρία. Εάν η διαμαρτυρία γίνεται αποδεκτή μετά την εκδίκαση της 

ένστασης, τα χρήματα επιστρέφονται και η επόμενη ένσταση θα θεωρείται ως 1η. Εάν απορριφθεί 

η ένσταση τα χρήματα παρακρατούνται και τα χρήματα εισπράττονται από την Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ. και 

κατατίθενται στο κεφάλαιο του προυπολογισμού που αφορά στη διοργάνωση των Εθνικών 

πρωταθλημάτων. 

 

Άρθρο 13: Έγκριση Κανονισμού 

Ο παρόν αποτελεί τον Κανονισμό Λειτουργίας Κριτών της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Τσιρλίντινγκ - Αθλητικού Ομαδικού Χορού, ο οποίος ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Γ.Σ. των 

Σωματείων – Μελών της 12/01/2020 και ακολούθως υποβλήθηκε προς έγκριση στον 

αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υφυπουργό Πολιτισμού. 


