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ΑΡ.  ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ: 442  / ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΛΖΦΖ  
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 10/6/2020 
ΠΡΟ: Αζιεηηθά σκαηεία κέιε ηεο νκνζπνλδίαο EOT-AOX 
ΘΔΜΑ: 4ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑ CHEERLEADING 2020 
ΝΔΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔ ΒΑΖ ΣΗ ΔΗΓΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΛΟΓΧ COVID-19 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 
Από ηελ Διιεληθή Οκνζπνλδία Cheerleading πξνθεξύζζεηαη ην  

4Ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΙΟ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑ CHEERLEADING 2020 
CHALLENGE - CHEER ON TOUR 2020 

 κε ηνπο παξαθάησ όξνπο θαη δηαηάμεηο: 
 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΔ ΓΙΔΞΑΓΧΓΖ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΟ 
18 - 31 Ηνπιίνπ 2020 
 
ΣΟΠΟΙ ΓΙΔΞΑΓΧΓΖ  ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΟ 
ΚΑΣΑ ΣΟΠΟΤ Δ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ,  ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΣΧΝ 
ΑΘΛΖΣΧΝ/ΑΘΛΖΣΡΗΧΝ  ΣΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΑΝΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 
 
ΑΘΖΝΑ 18, 19 & 20 ΙΟΤΛΙΟΤ 2020 (ΚΛΔΗΣΟ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ ΒΑΡΖ, ΑΣΣΗΓΟ 1) 
ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ - 25 ΙΟΤΛΙΟΤ 2020 (ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΝΗΚΟΛΑΗΓΖ, ΓΑΚ ΠΟΛΤΥΝΖ) 
ΚΔΡΚΤΡΑ - 28 ΙΟΤΛΙΟΤ 2020 (ΔΘΝΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ)              
ΚΡΖΣΖ - 31 ΙΟΤΛΙΟΤ 2020  (ΜΔΛΗΝΑ ΜΔΡΚΟΤΡΖ – ΡΔΘΤΜΝΟ) 
 
ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΔΥΟΤΝ 
ΣΑ ΧΜΑΣΔΗΑ-ΜΔΛΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΣΗΡΛΗΝΣΗΝΓK - ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΟΜΑΓΗΚΟΤ 
ΥΟΡΟΤ πνπ ηεξνύλ όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο βάζεη ηνπ αζιεηηθνύ λόκνπ. ηηο κνξηνδνηνύκελεο 
θαηεγνξίεο SENIOR & JUNIOR, ππελζπκίδνπκε όηη κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ κόλν ζσκαηεία κε εηδηθή 
αζιεηηθή αλαγλώξηζε. 
 
ΣΡΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΖ 
Με ηελ έγθξηζε ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο, κε όινπο ηνπο ηζρύνληεο αγσληζηηθνύο θαλνληζκνύο 
θαη  ιόγσ ησλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ζε ζρέζε κε ηνλ covid-19, ην θεηηλό Παλειιήλην 
Πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί κε ΒΗΝΣΔΟΚΟΠΖΖ ΚΑΣΑ ΣΟΠΟΤ. Αλαιπηηθά ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα 
παξαθάησ: 
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Δ ΟΛΑ ΣΑ ΑΓΧΝΙΜΑΣΑ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΣΔΛΙΚΟΙ,  
ΟΔ ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΚΑΙ ΑΝ ΓΖΛΧΘΟΤΝ 

 
Όιεο νη νκάδεο ζα δηαγωληζηνύλ κε ηελ ίδηα ρνξνγξαθία, μερωξηζηή γηα θάζε θαηεγνξία. 
Οη ρνξνγξαθίεο ζα δνζνύλ ζηνπο ζπιιόγνπο από ηελ Οκνζπνλδία. Σηο ρνξνγξαθίεο ζα εηνηκάζνπλ 
πξνπνλεηέο από ην εμσηεξηθό. Με ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπ, ν θάζε ζύιινγνο ζα παίξλεη αλαιπηηθέο 
νδεγίεο γηα ηελ δηαδηθαζία. 
 

Γηα λα δνζνύλ νη ρνξνγξαθίεο ζηνπο ζπιιόγνπο, πξέπεη νη ζύιινγνη λα έρνπλ δειώζεη ζπκκεηνρή. 
Οη ρνξνγξαθίεο ζα δνζνύλ 40 εκέξεο πξηλ από ηνλ ηνπηθό αγώλα ζηνπο ζπιιόγνπο πνπ ζα έρνπλ 
δειώζεη ζπκκεηνρή ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.  
Παξάδεηγκα: Αλ νη ζύιινγνη ηεο Αηηηθήο αγσληζηνύλ ζηηο 18 Ηνπιίνπ 2020, νη ρνξνγξαθίεο  ζα δνζνύλ 
ζηνπο ζπιιόγνπο ζηηο 9 Ηνπλίνπ 2020 (εθόζνλ έρνπλ δειώζεη ζπκκεηνρή). Καηόπηλ ζα δνζνύλ ζηελ 
δεύηεξε πεξηνρή  πνπ ζα επηιεγεί κεηά από 2 εκέξεο θιπ.  

 

ΑΓΧΝΑ 
H νκνζπνλδία ζα ζηήλεη ην θιεηζηό γήπεδν ζηελ θάζε πεξηνρή (ηαπί – πιάηε - κνπζηθή – 
βηληενζθόπεζε – έιεγρνο) θαηά ηόπνπο,  ώζηε λα ππάξρεη όζν ην δπλαηόλ κηθξόηεξε κεηαθίλεζε 
ηωλ αζιεηώλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο αγώλεο.  

Οη πεξηνρέο έρνπλ νξηζηεί σο εμήο: Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Κέξθπξα, Κξήηε (Ρέζπκλν) 
Ζ θάζε νκάδα ζα έρεη ζηελ δηάζεζή ηεο ην γήπεδν ζε απνθιεηζηηθόηεηα γηα πξνζέξκαλζε, 
πξνεηνηκαζία, πξόβα θαη βηληενζθόπεζε. 

 Ζ θάζε νκάδα ζα έξρεηαη κε ξαληεβνύ ζην γήπεδν, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρεη ζπλσζηηζκόο,  
ζα έρεη ζηελ δηάζεζή ηεο αξθεηή ώξα ώζηε λα θάλεη πξόβα επάλσ ζην ηαπί πξηλ ηελ ηειηθή ηεο 
βηληενζθόπεζε. 

 Θα ππάξρεη κηζή ώξα θελό αλάκεζα από θάζε νκάδα πξνθεηκέλνπ λα γίλνληαη νη δηαδηθαζίεο 
απνιύκαλζεο θαη αεξηζκνύ ηνπ ρώξνπ.  

 Ζ βηληενζθόπεζε ησλ νκάδσλ ζα γίλεη κε ίδηεο πξνδηαγξαθέο γηα όιεο ηηο νκάδεο.  

 . Ζ ηειηθή βηληενζθόπεζε ζα γίλεηαη κόλν κε κία ηειηθή πξνζπάζεηα.  

 Σα βίληεν όισλ ησλ νκάδσλ ζα αλαξηεζνύλ ηαπηόρξνλα ζηελ ζειίδα ηεο νκνζπνλδίαο ηελ ίδηα 
κέξα.  

 Σν θνηλό ζηνπο αγώλεο δελ επηηξέπεηαη, ζα γίλεη live steaming ώζηε νη ζπγγελείο θαη θίινη λα 
κπνξνύλ λα δνπλ ηνπο αζιεηέο/αζιήηξηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη άδεηα γηα θνηλό ζηνπο 
αγσληζηηθνύο ρώξνπο, ηόηε ζα επηηξέπνληαη κόλν νη γνλείο ησλ αζιεηώλ – αζιεηώλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο, θαη κόλν θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ αγσλίδεηαη ε νκάδα ζηελ νπνία 
ζπκκεηέρεη ην παηδί ηνπο.  
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ΟΜΑΓΙΚΑ ΑΓΧΝΙΜΑΣΑ 
 Οκαδηθό Σζηξ Διεύζεξν Πνκ - κηθηέο νκάδεο / TEAM CHEER FREESTYLE POM (κηθηέο νκάδεο) 
 Οκαδηθό Σζηξ Υηπ Υνπ - κηθηέο νκάδεο / TEAM CHEER HIP HOP (κηθηέο νκάδεο) 
 Οκαδηθό Σζηξ Σδαδ - κηθηέο νκάδεο / ΣΔΑΜ CHEER JAZZ (κηθηέο νκάδεο) 

 
ΕΔΤΓΑΡΙΑ –DOUBLES 
 Εεπγάξη Σζηξ Διεύζεξν Πνκ – κηθηέο νκάδεο / DOUBLE FREE STYLE POM (κηθηέο νκάδεο) 
 Εεπγάξη Σζηξ Υηπ Υνπ – κηθηέο νκάδεο / DOUBLE CHEER HIP HOP (κηθηέο νκάδεο) 
 
ΖΛΙΚΙΑΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΙΔ 
Γπλαηθώλ – Αλδξώλ /  ΖΝΗΟΡ (SENIOR) 2006 θαη πξηλ 
Νεαλίδωλ – Δθήβωλ / ΣΕΟΤΝΗΟΡ (JUNIOR ) 2008-2007-2006-2005-2004 
Κνξαζίδωλ – Παίδωλ / ΣΕΟΤΝΗΟΡ Β (JUNIOR B) 2008–2009 ή κέζνο όξνο ειηθηώλ  
Παγθνξαζίδωλ – Πακπαίδωλ / ΣΕΟΤΝΗΟΡ Α (JUNIOR A ) 2010-2011 ή κέζνο όξνο ειηθηώλ 

CROSS OVERS (ΜΔΣΑΠΖΓΖΔΙ) -  δηεπθξηλήζεηο 
Cross–overs (κεηαπεδήζεηο) κεηαμύ θαηεγνξηώλ θαη ειηθηώλ επηηξέπνληαη.  
Ο θάζε αζιεηήο κπνξεί λα αγσληζηεί κόλν ζε κία νκάδα ζε θάζε αγώληζκα θαη θάζε ειηθηαθή θαηεγνξία. 
Σηελ πεξίπηωζε πνπ ππάξρεη έζηω θαη 1 αζιεηήο ή αζιήηξηα από κεγαιύηεξε ειηθηαθή θαηεγνξία, ηόηε ε 
νκάδα αλεβαίλεη ζηελ θαηεγνξία πνπ αλήθεη απηόο ν αζιεηήο  ή ε αζιήηξηα. Δελ επηηξέπεηαη λα 
ππάξρνπλ ζε κία νκάδα αζιεηέο κε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο πάλω από δύν ειηθηαθέο θαηεγνξίεο. 
Παξάδεηγκα. Δελ γίλεηαη ζηελ ίδηα νκάδα λα ππάξρνπλ αζιεηέο πνπ είλαη SENIOR & JUNIOR A. 
 

Αλαιπηηθά 
 Επιηρέπονηαι μεηακινήζεις αθληηριών γεννημένες ηο 2006-2005-2004 ζηις 

καηηγορίες JUNIOR & SENIOR. 

 Επιηρέπονηαι μεηακινήζεις αθληηριών γεννημένες ηο 2008 & 2007 ζηις 

καηηγορίες SENIOR. 

 Επιηρέπονηαι μεηακινήζεις αθληηών ζηις καηηγορίες JUNIOR B, JUNIOR A. 

Δηλαδή μία αθλήηρια μπορεί να είναι ζε μία ομάδα HIP HOP JUNIOR A και ζε 

μία CHEER JAZZ JUNIOR B. 

 Δεν επιτπέπονται μεηακινήζεις αθληηών ζε ηλικιακές καηηγορίες ποσ ενδιάμεζά ηοσς 

σπάρτει η διαθορά άνω ηων 2 ηλικιακών καηηγοριών. Παράδειγμα: μία αθλήηρια 

JUNIOR A, ΔΕΝ μπορεί να ζσμμεηέτει ζε ομάδα JUNIOR ή SENIOR,   
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*ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ Κοραζίδων – Παίδων / JUNIOR B , Παγκοραζίδων – Παμπαίδων / JUNIOR A 
και μόνο ζε ασηές !!!  
Σηηο πεξηπηώζεηο ηωλ νκάδωλ πνπ αζιήηξηεο θαη αζιεηέο έρνπλ δηαθνξεηηθέο ειηθίεο κεηαμύ ηνπο, από 
ηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο πνπ αλαγξάθνληαη, νη πξνπνλεηέο ππνινγίδνπλ ηελ θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ ωο 
εμήο: Πξνζζέηνπλ ηηο ειηθίεο ηωλ παηδηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα θαη δηαηξνύλ δηα ηνλ αξηζκό ηωλ 
παηδηώλ. Τν απνηέιεζκα πνπ βγαίλεη δείρλεη ηελ θαηεγνξία πνπ ζα αγωληζηεί ε νκάδα ζε απηή ηελ 
πεξίπηωζε.  
 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΖΣΧΝ-ΑΘΛΖΣΡΙΧΝ 
Γηα ηηο θαηεγνξίεο Γπλαηθώλ – Αλδξώλ SENIOR από 16  έσο 24 αζιήηξηεο-αζιεηέο  
Γηα ηηο θαηεγνξίεο Νεαλίδωλ – Δθήβωλ JUNIOR από 16 έσο 24 αζιήηξηεο-αζιεηέο  
Γηα ηηο θαηεγνξίεο Κνξαζίδωλ – Παίδωλ JUNIOR B, από 6 έσο 24 αζιήηξηεο-αζιεηέο  
Γηα ηηο θαηεγνξίεο Παγθνξαζίδωλ – Πακπαίδωλ JUNIOR Α, από 6 έσο 24 αζιήηξηεο-αζιεηέο  
 

*ΠΟΙΝΔ ΣΖΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

Όηαλ κία  νκάδα ζπκκεηέρεη  ζηηο θαηεγνξίεο ΓΤΝΑΙΚΧΝ / ΑΝΣΡΧΝ (SENIOR) – ΝΔΑΝΙΓΧΝ / 
ΔΦΖΒΧΝ (JUNIOR)  θαη έρεη ιηγόηεξνπο αζιεηέο από 16  ηόηε ε νκάδα παίξλεη ηηο αλάινγεο πνηλέο, 
όπσο νξίδνληαη από ηνλ θαλνληζκό, νη νπνίεο αθαηξνύληαη από ην ηειηθό ζθνξ.  
 

ΠΙΝΑΚΑ ΖΛΙΚΙΑΚΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΙΧΝ & ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΖΣΡΙΧΝ-ΑΘΛΖΣΧΝ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ 
 

ΖΛΙΚΙΑΚΖ 
ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ 

ΔΣΟ ΓΔΝΝΖΖ ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΖΣΧΝ 

SENIOR 2006 θαη πξηλ (2005,2004,2003,2002,1999….) 
Cross over (2008-2007) 

16-24  

JUNIOR  2008-2007-2006-2005-2004 16-24  

JUNIOR B  2008-2009 6 - 24  

JUNIOR A 2010-2011 6 - 24 
 

ΑΡΙΘΜΟ ΟΜΑΓΧΝ 
Ο θάζε ζύιινγνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κε όζεο νκάδεο ζέιεη. 
Ο θάζε ζύιινγνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε όζα αγσλίζκαηα ζέιεη. 
 

ΚΡΙΖ 
Σηο νκάδεο ζα θξίλνπλ δηεζλείο θξηηέο από ηελ Παγθόζκηα Οκνζπνλδία. 
Σα βίληεν ζα αλαξηεζνύλ ηαπηόρξνλα αλά θαηεγνξία ζηελ επίζεκε ζειίδα ηεο νκνζπνλδίαο. 
Οη θξηηέο ζα έρνπλ 2 κέξεο γηα λα θάλνπλ ηελ θξίζε κέζσ ησλ βίληεν.  
Οη θξηηέο ζα απνζηείινπλ ηα score sheet ηνπ αγώλα (βαζκνινγίεο) ζηελ νκνζπνλδία. 
Ζ ΚΔΚ  ζα επηθπξώζεη ηα απνηειέζκαηα θαη θαηόπηλ ζα αλαξηεζνύλ ζηελ ζειίδα ηεο Οκνζπνλδίαο.   
Σα score sheet κε ηηο βαζκνινγίεο ησλ θξηηώλ,  ζα απνζηαινύλ ζηα ζσκαηεία ζηαδηαθά, κε ην ηέινο ησλ 
αγώλσλ.   
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ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΖΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ 
πκκεηέρνληαο ζε απηό ην πξσηάζιεκα, θάζε νκάδα απνδέρεηαη πσο νη απνθάζεηο ησλ θξηηώλ είλαη 
νξηζηηθέο θαη δελ ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επαλεμέηαζεο. Κάζε νκάδα αλαγλσξίδεη ηελ αλαγθαηόηεηα 
νη θξηηέο λα ιακβάλνπλ αθξηβήο θαη δίθαηεο απνθάζεηο ζε απηόλ ηνλ δηαγσληζκό. πλεπώο ε θάζε νκάδα 
παξαηηείηαη ξεηά από θάζε λόκηκε, δίθαηε, δηνηθεηηθή ή δηαδηθαζηηθή επαλεμέηαζε ησλ απνθάζεσλ 
απηώλ. Παξόια απηά επηηξέπεηαη ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό πεξί θξηηώλ ε ππνβνιή νηαζδήπνηε 
έλζηαζεο όπσο νξίδεηαη ζηνλ ζρεηηθό θαλνληζκό.  
 
ΔΝΣΑΔΙ 
Δλζηάζεηο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ ακέζσο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ πξόεδξν 
ησλ θξηηώλ, βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ θξηηώλ ηεο νκνζπνλδίαο. 
 
ΔΛΔΓΥΟ ΑΘΛΖΣΧΝ 
Όινη νη αζιεηέο/αζιήηξηεο  γηα λα αγσληζηνύλ πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ηελ εκέξα ηνπ αγώλα ην δειηίν 
αζιεηηθήο ηδηόηεηαο θαη ηελ θάξηα πγείαο αζιεηή, ην νπνίν ζα επηδεηθλύνπλ ζην ζεκείν ειέγρνπ πξηλ 
κπνπλ ζην αγσληζηηθό ηαπί.  
 
ΣΔΥΝΙΚΖ ΤΚΔΦΖ 
Ζ ηερληθή ζύζθεςε ζα γίλεη κε ηειεδηάζθεςε ην άββαην 11 Ηνπιίνπ, ώξα 12.00.  Γηα όζνπο δελ 
κπνξέζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζα ζηαιεί ελεκεξσηηθό email κε όια ηα ζρεηηθά ζέκαηα.  
  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Σν πξόγξακκα ησλ αγώλσλ κε ηελ ζεηξά ζπκκεηνρήο, ζα απνζηέιιεηαη κε email ζηα ζσκαηεία πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ θάζε πεξηνρή 5 εκέξεο πξηλ ηνλ αγώλα. 
 
ΒΡΑΒΔΤΔΙ 
Σα Κύπειια – κεηάιιηα ζα απνζηαινύλ ζηηο ληθήηξηεο νκάδεο ηαρπδξνκηθά. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΝΙΥΤΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  - ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΔΡΙΟΥΖ 
Γηα ηηο νκάδεο εληόο Αηηηθήο 40 euro αηνκηθή ζπκκεηνρή (από 1 έσο 3 αγσλίζκαηα) 
Γηα ηηο νκάδεο εθηόο Αηηηθήο 60 euro αηνκηθή ζπκκεηνρή (από 1 έσο 3 αγσλίζκαηα) 
Γηα ηηο νκάδεο πνπ είλαη εθηόο Αηηηθήο αιιά δελ θαιύπηνπλ ηα 40 άηνκα γηα λα γίλεη ν αγώλαο ζηνλ ηόπν 
ηνπο θαη έρνπλ κεηάβαζε ζε άιιε πιεζηέζηεξε πεξηνρή, ηόηε ην θόζηνο ζπκκεηνρήο ζα είλαη 40 euro 
αηνκηθή ζπκκεηνρή (από 1 έσο 3 αγσλίζκαηα) 
 
ΓΖΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ησλ νκάδσλ πξέπεη λα ζηαινύλ κέρξη ηηο 15 ΙΟΤΝΙΟΤ 2020 , κε email ζην 
info@helleniccheerleadingfederation.gr. 
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                                                              HELLENIC CHEERLEADING FEDERATION 
                                                              www.cheerleading.gr  

e-mail: info@helleniccheerleadingfederation.gr 
Ηθαίζηνπ 4, Βάξε 16672, ηει. 6937265306 

 

 

 
ΑΝΑΝΔΧΔΙ & ΔΚΓΟΔΙ ΓΔΛΣΙΧΝ 
Μέρξη ηηο 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2020 
 
Όινη νη αζιεηέο γηα λα αγωληζηνύλ πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ηελ εκέξα ηνπ αγώλα ην δειηίν 
αζιεηηθήο ηδηόηεηαο ηελ θάξηα πγείαο αζιεηή θαη ηελ έμηξα ηαηξηθή βεβαίωζε πνπ δεηάεη ε ΓΓΑ γηα 
είζνδν ζηα γήπεδα. 
 
Θα ηεξεζεί πξωηόθνιιν εζόδνπ θαη εμόδνπ, ε ηαηξηθή βεβαίωζε ηζρύεη γηα ηνπο πξνπνλεηέο θαη 
ην δηνηθεηηθό πξνζωπηθό πνπ ζέιεη λα κπεη ζην γήπεδν.  
 
Θα ηεξνύληαη όιεο νη νδεγίεο ηεο Γεληθήο  Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνύ ζρεηηθά κε ηηο αγωληζηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο. 
 
 
ΑΠΟΣΟΛΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ - ΚΑΣΟΠΙΝ ΤΝΔΝΟΖΖ  
 
ΔΡΧΣΖΔΙ – ΑΠΟΡΙΔ  

Γπαμματειακή υποστήπιξη κ. Καηερίνα Σηαμαηιάδοσ  
2108979685 – office@helleniccheerleadingfederation.gr  

Τπεύζπλε Γειηίωλ: θ. Πέιιε Φσζηηέξε 6944547894 pellyfostieri@helleniccheerleadingfederation.gr  
Τπεύζπλε Αγωληζηηθνύ: Δπαγγειία Κξεηηθνύ 6937265306 -  info@helleniccheerleadingfederation.gr 
 

 
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ζ ΔΟΣΑ-ΑΟΥ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αιιάμεη ηελ εκεξνκελία,  ηνλ ηόπν θαη ηελ ώξα δηεμαγσγήο 
ηνπ Πξσηαζιήκαηνο  ζε πεξίπησζε ζεκαληηθώλ πξνβιεκάησλ. 

2. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη βειηηώζεηο ζρεηηθά κε ηε δηνξγάλσζε, ζα αλαθνηλώλνληαη ζπλέρεηα 
θαη ε πξνθήξπμε απηή ζα ζπκπιεξώλεηαη κε ηηο λέεο πιεξνθνξίεο. Σελ ελεκέξσζε ηεο 
πξνθήξπμεο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύλ ζπλέρεηα, θαη κέρξη ηελ έλαξμε ηεο δηνξγάλσζεο, νη 
ζπκκεηέρνληεο. 

 
 

Ο Πρόεδρος                                                       Η γενική Γραμματέας                                                                                                         

               ΜΙΥΑΗΛ ΦΟΤΝΣΕΔΑΚΗ                                   ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΗΣΙΚΟΤ 
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