ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΣΙΡΛΙΝΤΙΝΓΚ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
HELLENIC CHEERLEADING FEDERATION
www.cheerleading.gr
e-mail: info@helleniccheerleadingfederation.gr
Ηφαίστου 4, Βάρη 16672, τηλ. 6937265306

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 442 / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΛΗΨΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/7/2020
ΠΡΟΣ: Αθλητικά Σωματεία μέλη της ομοσπονδίας EOT-AOX
ΘΕΜΑ: 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΣΙΡΛΙΝΤΙΝΓΚ 2020
ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ COVID-19:
Με την έγκριση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας , βάσει της κύρωσης της από 30.3.2020 Π.Ν.Π.
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄75) του
νόμου 4684 – ΦΕΚ Α86 - 25.4.2020 με όλους τους ισχύοντες αγωνιστικούς κανονισμούς και λόγω των
ειδικών συνθηκών που επικρατούν σε σχέση με τον COVID-19, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τσιρλίντινγκ
2020, θα διεξαχθεί με ειδικές συνθήκες. Αναλυτικά θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από την Ελληνική Ομοσπονδία Cheerleading προκηρύσσεται το

4Ο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CHEERLEADING 2020 (Cheer On Tour)
με τους παρακάτω όρους και διατάξεις:

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2020
ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - 18, 19 & 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΡΗΣ, ΑΤΤΙΔΟΣ 1)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΔΑΚ ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΚΕΡΚΥΡΑ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
ΡΕΘΥΜΝΟ - 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ)
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα σωματεία μέλη της ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΣΙΡΛΙΝΤΙΝΓK ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ. Στις κατηγορίες ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΑΝΔΡΩΝ & ΝΕΑΝΙΔΩΝ / ΕΦΗΒΩΝ,
μπορούν να συμμετέχουν μόνο σωματεία με ειδική αθλητική αναγνώριση.
3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- Οι δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων πρέπει να σταλούν μέχρι τις 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 , με email
στο info@helleniccheerleadingfederation.gr.
- Οι ανανεώσεις & εκδόσεις δελτίων μπορούν να γίνουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020
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4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
➢ ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΣΙΡ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΟΜ – ΜΙΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ / TEAM CHEER FREESTYLE POM
➢ ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΣΙΡ ΧΙΠ ΧΟΠ – ΜΙΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ / TEAM CHEER HIP HOP
➢ ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΣΙΡ ΤΖΑΖ – ΜΙΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ / ΤΕΑΜ CHEER JAZZ
➢ ΖΕΥΓΑΡΙ ΤΣΙΡ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΟΜ – ΜΙΚΤΟ / DOUBLE FREE STYLE POM
➢ ΖΕΥΓΑΡΙ ΤΣΙΡ ΧΙΠ ΧΟΠ – ΜΙΚΤΟ / DOUBLE CHEER HIP HOP
ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
➢ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΑΝΔΡΩΝ / ΣΗΝΙΟΡ - SENIOR
➢ ΝΕΑΝΙΔΩΝ - ΕΦΗΒΩΝ / ΤΖΟΥΝΙΟΡ - JUNIOR
➢ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ / ΤΖΟΥΝΙΟΡ Β - JUNIOR Β
➢ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ / ΤΖΟΥΝΙΟΡ Α - JUNIOR A
ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ-ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΑΝΔΡΩΝ
(SENIOR)
ΝΕΑΝΙΔΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ
(JUNIOR)
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ–ΠΑΙΔΩΝ
(JUNIOR B)

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000 και πριν
Επιτρέπονται οι μετακινήσεις μικρότερων
ηλικιών (2007-2008) σε αυτή την κατηγορία
«cross over»
2006-2005-2004
Επιτρέπονται οι μετακινήσεις μικρότερων
ηλικιών (2007-2008-2009) σε αυτή την
κατηγορία «cross over»
2009-2008-2007

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
16-24
*18-24 στο ΤΣΙΡ ΤΖΑΖ
16-24
*18 – 24 στο ΤΣΙΡ ΤΖΑΖ
6 - 24

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
2011-2010
6 - 24
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
(JUNIOR Α)
*Μόνο Στο αγώνισμα ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΣΙΡ ΤΖΑΖ / TEAM CHEER JAZZ, στις κατηγορίες ΓΥΝΑΙΚΩΝ –
ΑΝΔΡΩΝ & ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ, 18 – 24 αθλήτριες – αθλητές
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Οι Μετακινήσεις μεταξύ ηλικιακών κατηγοριών (Cross over) επιτρέπονται ως εξής:
➢ Επιτρέπονται μετακινήσεις αθλητριών γεννημένες το 2006-2005-2004 στην κατηγορία ΓΥΝΑΙΚΩΝ –
ΑΝΔΡΩΝ / SENIOR.
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➢ Επιτρέπονται μετακινήσεις αθλητριών γεννημένες το 2008 & 2007 στην κατηγορία ΓΥΝΑΙΚΩΝ –
ΑΝΔΡΩΝ / SENIOR και στην κατηγορία ΝΕΑΝΙΔΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ / JUNIOR.
➢ Επιτρέπονται μετακινήσεις αθλητριών γεννημένες το 2009 στην κατηγορία ΝΕΑΝΙΔΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ /
JUNIOR.
➢ Επιτρέπονται μετακινήσεις αθλητριών γεννημένες το 2010-2011 στην κατηγορία ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ –
ΠΑΙΔΩΝ / JUNIOR B
Β. ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ
Όλες οι ομάδες θα διαγωνιστούν με ξεχωριστή χορογραφία για κάθε αγώνισμα και ηλικιακή κατηγορία.
Με την λήξη της προθεσμίας δήλωσης συμμετοχής, οι χορογραφίες που θα έχουν ετοιμάσει οι
προπονητές από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θα δοθούν με email στα σωματεία.
To email θα περιέχει σύνδεσμο ο οποίος θα παραπέμπει στα βίντεο διδασκαλίας των χορογραφιών με
όλες τις αναγκαίες οδηγίες.
Οι χορογραφίες θα δοθούν 40 ημέρες πριν από τον τοπικό αγώνα στα σωματεία που θα έχουν δηλώσει
συμμετοχή στην συγκεκριμένη περιοχή διεξαγωγής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.
Γ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
H ομοσπονδία θα προετοιμάζει τις ειδικές αγωνιστικές συνθήκες (ταπί, πλάτη, μουσική,
βιντεοσκόπηση, τεχνικός και αγωνιστικός έλεγχος) για τους εκάστοτε αγώνες του Πανελληνίου
Πρωταθλήματος (προκριματικούς & τελικούς) στο κλειστό γήπεδο της κάθε περιοχής ώστε να
υπάρχει όσο το δυνατόν μικρότερη μετακίνηση των αθλητών για την συμμετοχή τους στους
αγώνες.
• Οι περιοχές έχουν οριστεί ως εξής: Βάρη Αττικής, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ρέθυμνο
Η κάθε ομάδα θα έχει στην διάθεσή της το γήπεδο σε αποκλειστικότητα για προθέρμανση,
προετοιμασία, πρόβα και βιντεοσκόπηση του αγώνα της.
• Η κάθε ομάδα θα έρχεται με προκαθορισμένο ραντεβού στο γήπεδο, προκειμένου να μην υπάρχει
συνωστισμός και θα έχει στην διάθεσή της αρκετή ώρα για προθέρμανση και πρόβα επάνω στο
ταπί πριν την βιντεοσκόπηση του αγώνα.
• Θα υπάρχει μισή ώρα κενό ανάμεσα από κάθε ομάδα προκειμένου να γίνονται οι διαδικασίες
απολύμανσης και αερισμού του χώρου.
• Η βιντεοσκόπηση θα γίνεται με τις ίδιες ειδικές προδιαγραφές για όλες τις ομάδες, όταν η ομάδα
θα δηλώνει έτοιμη για να αγωνιστεί, μετά την προθέρμανση και την πρόβα.
• Τα βίντεο όλων των ομάδων θα αναρτηθούν ταυτόχρονα στην σελίδα της ομοσπονδίας ως
εξής:
ΒΙΝΤΕΟ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟ – 31 Ιουλίου 2020
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟ – 1 Αυγούστου 2020
ΒΙΝΤΕΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ – 2 Αυγούστου 2020
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ – 3 Αυγούστου 2020
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ
Ο κάθε σύλλογος μπορεί να συμμετέχει με όσες ομάδες θέλει.
Ο κάθε σύλλογος μπορεί να συμμετέχει σε όσα αγωνίσματα θέλει.
ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ
Στους τελικούς αγώνες κάθε αγωνίσματος στις ηλικιακές κατηγορίες ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ /SENIOR,
ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ /JUNIOR, ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ/JUNIOR Β, θα προκρίνεται μόνο μία
ομάδα από κάθε σωματείο/σύλλογο (αυτή που θα φέρει την καλύτερη βαθμολογία).
ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΘΑ ΠΡΟΚΡΙΘΟΥΝ 7 ΟΜΑΔΕΣ.
Στην περίπτωση που σε κάποια κατηγορία έχει δηλωθεί συμμετοχή από 7 ομάδες, τότε σε αυτή την
κατηγορία θα προκριθούν 6 ομάδες.

.
Δ. ΚΡΙΣΗ
- Την αγωνιστική απόδοση και αρτιότητα των ομάδων ομάδες θα κρίνουν διεθνείς πιστοποιημένοι κριτές
από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, οι οποίοι θα κρίνουν τα βίντεο του αγώνα.
- Τα βίντεο θα αναρτηθούν ταυτόχρονα ανά κατηγορία στην επίσημη σελίδα της ομοσπονδίας και θα
ακολουθήσει η διαδικασία της κρίσης.
- Οι κριτές θα αποστείλουν τα φύλλα αγώνα (score sheet) με τις βαθμολογίες τους στην ομοσπονδία.
- Η ΚΕΚ θα επικυρώσει τα αποτελέσματα τα οποία θα αναρτηθούν στην σελίδα της Ομοσπονδίας.
- Τα φύλλα αγώνα (score sheet) με τις βαθμολογίες των κριτών, θα αποσταλούν στα σωματεία
σταδιακά, με το τέλος των αγώνων.

-

Ποινές στην βαθμολογία
Όταν μία ομάδα συμμετέχει στις κατηγορίες ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΑΝΤΡΩΝ (SENIOR) – ΝΕΑΝΙΔΩΝ /
ΕΦΗΒΩΝ (JUNIOR) και έχει λιγότερους αθλητές από 16 τότε η ομάδα παίρνει τις ανάλογες ποινές, οι
οποίες αφαιρούνται από το τελικό σκορ.

-

Οριστικοποίηση αποφάσεων
Συμμετέχοντας σε αυτό το πρωτάθλημα, κάθε ομάδα αποδέχεται πως οι αποφάσεις των κριτών είναι
οριστικές και δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο επανεξέτασης. Κάθε ομάδα αναγνωρίζει την αναγκαιότητα
οι κριτές να λαμβάνουν ακριβής και δίκαιες αποφάσεις σε αυτόν τον διαγωνισμό. Συνεπώς η κάθε ομάδα
παραιτείται ρητά από κάθε νόμιμη, δίκαιη, διοικητική ή διαδικαστική επανεξέταση των αποφάσεων
αυτών. Παρόλα αυτά επιτρέπεται σύμφωνα με τον κανονισμό περί κριτών η υποβολή οιασδήποτε
ένστασης όπως ορίζεται στον σχετικό κανονισμό.

-

Ενστάσεις
Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στον πρόεδρο
των κριτών.
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5. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Τα Κύπελλα – μετάλλια θα αποσταλούν στις νικήτριες ομάδες ταχυδρομικά.
6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
Για τις ομάδες εντός Αττικής 40 euro ατομική συμμετοχή (από 1 έως 3 αγωνίσματα)
Για τις ομάδες εκτός Αττικής 60 euro ατομική συμμετοχή (από 1 έως 3 αγωνίσματα)
Για τις ομάδες που είναι εκτός Αττικής αλλά δεν καλύπτουν τα 40 άτομα για να γίνει ο αγώνας στον τόπο
τους και έχουν μετάβαση σε άλλη πλησιέστερη περιοχή, τότε το κόστος συμμετοχής θα είναι 40 euro
ατομική συμμετοχή (από 1 έως 3 αγωνίσματα)
7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
Όλοι οι αθλητές για να αγωνιστούν πρέπει να έχουν μαζί τους την ημέρα του αγώνα το δελτίο
αθλητικής ιδιότητας την κάρτα υγείας αθλητή και την έξτρα ιατρική βεβαίωση που ζητάει η ΓΓΑ για
είσοδο στα γήπεδα.
Θα τηρηθεί πρωτόκολλο εσόδου και εξόδου, η ιατρική βεβαίωση ισχύει για τους προπονητές και
το διοικητικό προσωπικό που θέλει να μπει στο γήπεδο.
Θα τηρούνται όλες οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σχετικά με τις αγωνιστικές
δραστηριότητες σε σχέση με τον COVID-19.
• Το κοινό στους αγώνες δεν επιτρέπεται.
Διευκρίνηση: Στην περίπτωση που υπάρξει άδεια για κοινό στους αγωνιστικούς χώρους, τότε θα
επιτρέπονται μόνο οι γονείς των αθλητριών / αθλητών που συμμετέχουν στους αγώνες, και μόνο κατά
την διάρκεια που αγωνίζεται η ομάδα στην οποία συμμετέχει το παιδί τους.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΟΗΣΗΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΡΙΕΣ

Γραμματειακή υποστήριξη κ. Κατερίνα Σταματιάδου
2108979685 – office@helleniccheerleadingfederation.gr

Υπεύθυνη Δελτίων: κ. Πέλλη Φωστιέρη 6944547894 pellyfostieri@helleniccheerleadingfederation.gr
Υπεύθυνη Αγωνιστικού: Ευαγγελία Κρητικού 6937265306 - info@helleniccheerleadingfederation.gr
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η ΕΟΤΑ-ΑΟΧ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημερομηνία, τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής
του Πρωταθλήματος σε περίπτωση σημαντικών προβλημάτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΣΙΡΛΙΝΤΙΝΓΚ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
HELLENIC CHEERLEADING FEDERATION
www.cheerleading.gr
e-mail: info@helleniccheerleadingfederation.gr
Ηφαίστου 4, Βάρη 16672, τηλ. 6937265306

2. Περαιτέρω πληροφορίες και βελτιώσεις σχετικά με τη διοργάνωση, θα ανακοινώνονται συνέχεια
και η προκήρυξη αυτή θα συμπληρώνεται με τις νέες πληροφορίες. Την ενημέρωση της
προκήρυξης θα πρέπει να παρακολουθούν συνέχεια, και μέχρι την έναρξη της διοργάνωσης, οι
συμμετέχοντες.

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Φουντεδάκης

Η Γενική Γραμματέας

Ευαγγελία Κρητικού

