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ΑΡ.  ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ: 227 / B – πιήξεο πξνθήξπμε  
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 23 Μαξηίνπ 2019 
ΠΡΟ: Αζιεηηθά σκαηεία κέιε ηεο νκνζπνλδίαο EOT-AOX 
ΘΔΜΑ: 3ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ CHEERLEADING 2019 

 
 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 
Από ηελ Διιεληθή Οκνζπνλδία Cheerleading πξνθεξύζζεηαη ην  

3Ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΙΟ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑ CHEERLEADING 2019 
 κε ηνπο παξαθάησ όξνπο θαη δηαηάμεηο: 

 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ ΓΙΔΞΑΓΧΓΖ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΟ 
22 ΗΟΤΝΗΟΤ 2019 

 
ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΖ  ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΟ 
ΚΛΔΗΣΟ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ ΦΑΛΖΡΟΤ TAE KWO DO 
ΜΟΡΑΪΣΗΝΖ 2,  Π. ΦΑΛΖΡΟ 
 
ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΔΥΟΤΝ 
ΣΑ ΩΜΑΣΔΗΑ-ΜΔΛΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΣΗΡΛΗΝΣΗΝΓK - ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΟΜΑΓΗΚΟΤ 
ΥΟΡΟΤ πνπ ηεξνύλ όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο. ηηο θαηεγνξίεο ΑΝΓΡΩΝ – ΓΤΝΑΗΚΩΝ / SENIOR & 
ΝΔΑΝΗΓΩΝ – ΔΦΖΒΩΝ / JUNIOR, κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ νκάδεο κόλν από ζσκαηεία πνπ έρνπλ 
ιάβεη ηελ εηδηθή αζιεηηθή αλαγλώξηζε. 
 
ΟΜΑΓΙΚΑ ΑΓΧΝΙΜΑΣΑ 
 Οκαδηθό Σζηξιίληηλγθ -  κόλν θνξίηζηα / TEAM CHEERLEADING ALL GIRLS (κόλν θνξίηζηα) 
 Οκαδηθό Σζηξιίληηλγθ - κηθηέο νκάδεο / TEAM CHEERLEADING COED (κηθηέο νκάδεο) 
 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) 
 Οκαδηθό Σζηξ Τςειά Λαθηίζκαηα – κηθηέο νκάδεο / TEAM HIGH KICKS (κηθηέο νκάδεο κόλν 

SENIOR, JUNIOR & JUNIOR B) 
 

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) 
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ΖΛΙΚΙΑΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΙΔ 
Γπλαηθώλ – Αλδξώλ /  ΖΝΗΟΡ (SENIOR) 2005 θαη πξηλ 
Νεαλίδσλ – Δθήβσλ / ΣΕΟΤΝΗΟΡ (JUNIOR ) 2007-2006-2005-2004-2003-2002 
Κνξαζίδσλ – Παίδσλ / ΣΕΟΤΝΗΟΡ Β (JUNIOR B) 2007–2008 ή κέζνο όξνο ειηθηώλ  
Παγθνξαζίδσλ – Πακπαίδσλ / ΣΕΟΤΝΗΟΡ Α (JUNIOR A ) 2009-2010 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 2005-2004-2003 ζηις 

καηηγορίες JUNIOR & SENIOR. 

 Επιηρέπονηαι μεηακινήζεις αθληηριών γεννημένες ηο 2007 & 2006 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 επιτρέπονται 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,   

 
*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 Νεαλίδσλ – Δθήβσλ JUNIOR από 16 έσο 24 αζιήηξηεο-αζιεηέο  
Γηα ηηο θαηεγνξίεο Κνξαζίδσλ – Παίδσλ JUNIOR B, από 9 έσο 24 αζιήηξηεο-αζιεηέο  
Γηα ηηο θαηεγνξίεο Παγθνξαζίδσλ – Πακπαίδσλ JUNIOR Α, από 9 έσο 24 αζιήηξηεο-αζιεηέο  
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ηηο θαηεγνξίεο SENIOR, JUNIOR , JUNIOR B ζην  High Kicks από 7 έσο 9 αζιήηξηεο (δελ επηηξέπεηαη ε  
ζπκκεηνρή νκάδσλ κε ιηγόηεξνπο αζιεηέο από 7 ή πεξηζζόηεξνπο από 9) 
 

*ΠΟΙΝΔ ΣΖΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

Όιεο νη  πνηλέο  ηεξνύληαη θαλνληθά, από θέηνο ζα ππάξρεη θαη θξηηήο πνηλώλ θαη πξέπεη όινη νη 
πξνπνλεηέο λα δώζνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή. 

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.  

 
** ΟΜΑΓΔ ΠΟΤ ΓΗΔΚΓΗΚΟΤΝ ΠΡΟΚΡΗΖ ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΑΓΩΝΔ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ  
ΟΜΑΓΗΚΟ ΣΗΡ ΣΕΑΕ, πξέπεη λα έρνπλ ην ιηγόηεξν 18 αζιήηξηεο ή αζιεηέο, ζε άιιε πεξίπησζε κπνξεί 
λα κελ πξνθξηζνύλ.  
 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΖΛΙΚΙΑΚΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΙΧΝ & ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΖΣΡΙΧΝ-ΑΘΛΖΣΧΝ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ 

 

ΖΛΙΚΙΑΚΖ 
ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ 

ΔΣΟ ΓΔΝΝΖΖ ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΖΣΧΝ 

SENIOR 2005 & πξηλ (2004,2003,2002,2001,2000,1999….) 
Cross over (2007,2006) 

16-24 * δείηε πνηλέο γηα 
θάησ από 16 αζιεηέο 

JUNIOR  2007-2006-2005-2004-2003 16-24 * δείηε πνηλέο γηα 
θάησ από 16 αζιεηέο ** 

JUNIOR B  2007-2008 9 - 24  

JUNIOR A 2009-2010 9 - 24 

 
 
ΣΡΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΖ ΑΓΧΝΧΝ 
ε όια ηα αγσλίζκαηα ππάξρνπλ απεπζείαο ηειηθνί όζεο ζπκκεηνρέο θαη αλ δεισζνύλ ζύκθσλα κε ηνλ 
θαλνληζκό ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο θαη ηνλ θαλνληζκό ησλ Παλειιελίσλ Πξσηαζιεκάησλ.  
 
ΑΡΙΘΜΟ ΟΜΑΓΧΝ 
Ο θάζε ζύιινγνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κε όζεο νκάδεο ζέιεη. 
Ο θάζε ζύιινγνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε όζα αγσλίζκαηα ζέιεη. 
 
ΚΡΙΣΔ 
Σνπο αγώλεο ζα θξίλνπλ Γηεζλείο θξηηέο από ηελ Παγθόζκηα θαη Δπξσπατθή Οκνζπνλδία. 
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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 πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 22 Ηνπλίνπ 2019, ζην γήπεδν ησλ αγώλσλ, ζηηο 09.00. 
Γηα όζνπο δελ κπνξέζνπλ λα παξεπξεζνύλ, έρεη ζηαιεί ελεκεξσηηθό email ζρεηηθά κε όια ηα ζέκαηα πνπ 
αθνξνύλ ηελ ηερληθή ζύζθεςε. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Σν πξόγξακκα ησλ αγώλσλ κε ηελ ζεηξά ζπκκεηνρήο, ζα αλαξηεζεί ζηελ ζειίδα ηεο Οκνζπνλδίαο 10 
εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Πξσηαζιήκαηνο. 
 
ΚΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
ΓΗΑ 1 ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 30  euro γηα θάζε αζιήηξηα-αζιεηή 
ΓΗΑ 2 ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 35  euro γηα θάζε αζιήηξηα-αζιεηή 
ΓΗΑ 3 ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 40  euro γηα θάζε αζιήηξηα-αζιεηή 
ΓΗΑ  ΚΑΘΔ ΕΔΤΓΑΡΗ 50 EURO / 25 euro γηα θάζε αζιήηξηα-αζιεηή   
 
ΓΖΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ησλ νκάδσλ πξέπεη λα ζηαινύλ κέρξη ηηο 30 Απξηιίνπ 2019 κε email ζην 
info@helleniccheerleadingfederation.gr  
 
Οη αγώλεο δηεμάγνληαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηεο Παγθόζκηαο θαη Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο. 

 

mailto:info@helleniccheerleadingfederation.gr
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ΑΠΟΣΟΛΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ 
SPEEDEX  - ΒΑΡΖ ΚΟΡΩΠΗΟΤ 165 
ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ: HOLD κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπο, ζην όλνκα Δπαγγειία Κξεηηθνύ 
 
ΔΡΧΣΖΔΙ – ΑΠΟΡΙΔ  
Γηα θάζε δηεπθξίληζε ή απνξία επηθνηλσλήζηε ζην info@helleniccheerleadingfederation.gr 
Τπεύζπλε Γειηίσλ: θ. Πέιιε Φσζηηέξε 6944547894 
Τπεύζπλε Αγσληζηηθνύ: Δπαγγειία Κξεηηθνύ 6937265306 
 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό ΙΙ.C. ηεο ICU 
1. Ζ ΔΟΣ-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 

mailto:info@helleniccheerleadingfederation.gr

