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ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ: 521 -Β
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/11/2020
ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΟΤ – ΑΟΧ
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 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 όπως
τροποποιήθηκε, με όλους τους ισχύοντες αγωνιστικούς κανονισμούς και λόγω των ειδικών συνθηκών
που επικρατούν σε σχέση με τον COVID-19, λαμβανομένων υπ' όψην και των περιορισμών που
ανακοινώθηκαν με την ΚΥΑ της 6.11.2020, οι Προκριματικοί αγώνες για το 5ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Τσιρλίντινγκ 2021, θα διεξαχθούν με ειδικές συνθήκες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από την Ελληνική Ομοσπονδία Τσιρλίντινγκ προκηρύσσονται

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
για το 5Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΣΙΡΛΙΝΤΙΝΓΚ 2021
για τα ομαδικά ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ της κατηγορίας ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ ΤΣΙΡ
με τους παρακάτω όρους και διατάξεις:
Η Ελληνική Ομοσπονδία Cheerleading (Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ.), σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές
διατάξεις, το καταστατικό της ομοσπονδίας, τον γενικό κανονισμό οργάνωσης και διεξαγωγής
πρωταθλημάτων και αγώνων και τέλος των διεθνών κανονισμών της ICU (International Cheer
Union), εκδίδει τη ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021.
Αναλυτικά θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ:
Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
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B. ΟΜΙΛΟΙ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
 Οι αγώνες διεξάγονται σε ΔΕΚΑ (10) ομίλους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και συμμετέχουν
όλα τα σωματεία της Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ.
 Οι αγώνες μπορούν να διεξαχθούν όπου είναι δυνατόν, σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο.
 Οι πόλεις διεξαγωγής των αγώνων κάθε ομίλου, επιλέγονται από την Ε.Ο.Τ. - Α.Ο.Χ. με κριτήρια, τη
μείωση των οργανωτικών εξόδων, την ισομερή κατανομή (όσο είναι δυνατόν) των εξόδων
μετακίνησης των σωματείων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα δεδομένα όπως η ποσοτική δυναμική των
σωματείων, ο αριθμός των μετακινουμένων αθλητών και τέλος τις προδιαγραφές και την υλικοτεχνική
υποδομή των χώρων διεξαγωγής.
1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
3 ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΗΠΕΙΡΟΣ
4 ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
5 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (Αθήνα, Πειραιάς και υπόλοιποι δήμοι)
7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
8 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ & ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
10 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ πλην ΑΘΗΝΑΣ
Σε κάθε όμιλο συμμετέχουν όσα σωματεία της γεωγραφικής περιοχής δηλώσουν συμμετοχή.
Σε περίπτωση που δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες μετακίνησης και φυσικής διεξαγωγής των αγώνων,
τότε οι αγώνες θα γίνουν με βιντεοσκόπηση ή θα λάβουν χώρα με την διαδικτυακή διαδικασία της
ηλεκτρονικής συμμετοχής με ψηφιακή φυσική παρουσία των αθλητών/τριών.
Στις ειδικές προκηρύξεις των ομίλων εκτός από τις διατάξεις αυτής της προκήρυξης που είναι κοινές και
δεσμευτικές θα αναφέρονται οι ημερομηνίες, οι όμιλοι, το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα και ο τρόπος
συμμετοχής.
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαιούνται συμμετοχής αθλητές-τριες που ανήκουν σε σωματεία μέλη της Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ. και είναι
κάτοχοι δελτίου αθλητικής ιδιότητας που έχει εκδώσει η Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ.
Τα δελτία πρέπει να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό εγγραφών και μετεγγραφών καθώς και
των σχετικών εγκυκλίων της Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ.
Τo δελτίο αθλητικής ιδιότητας αθλητή - αθλήτριας, πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται και με την κάρτα
υγείας αθλητή, ιατρικά θεωρημένη σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
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Εάν το σωματείο και οι αθλητές – αθλήτριες, πριν από την έναρξη κάθε αγωνίσματος, δεν προσκομίσουν
τα αθλητικά τους δελτία και την κάρτα υγείας αθλητή ιατρικά θεωρημένη, οι υπεύθυνοι του ελέγχου και ο
τεχνικός υπεύθυνος των αγώνων είναι υποχρεωμένοι να μην επιτρέψουν τη συμμετοχή των αθλητών τριών που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.
3.
-

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ – μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020
Tην δήλωση πρέπει να την στείλετε ηλεκτρονικά στο info@helleniccheerleadingfederation.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΕΛΤΙΩΝ μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2021
ΕΚΔΟΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ μέχρι 5 Ιανουαρίου 2021

4. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ – ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
α) 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
β) ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
 ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΑΝΔΡΩΝ / ΣΗΝΙΟΡ - SENIOR
 ΝΕΑΝΙΔΩΝ - ΕΦΗΒΩΝ / ΤΖΟΥΝΙΟΡ - JUNIOR
 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ / ΤΖΟΥΝΙΟΡ Β - JUNIOR Β
 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ / ΤΖΟΥΝΙΟΡ Α - JUNIOR
ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ-ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΑΝΔΡΩΝ
(SENIOR)
ΝΕΑΝΙΔΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ
(JUNIOR)
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ–ΠΑΙΔΩΝ
(JUNIOR B)
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
(JUNIOR Α)

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000 και
πριν *
Επιτρέπονται οι μετακινήσεις μικρότερων ηλικιών
(2008-2009) σε αυτή την κατηγορία «cross over»**
2009,2008,2007-2006-2005
Επιτρέπονται οι μετακινήσεις μικρότερων ηλικιών
(2010) σε αυτή την κατηγορία «cross over» **
2010,2009
Επιτρέπονται οι μετακινήσεις μικρότερων ηλικιών
(2011-2012) σε αυτή την κατηγορία «cross over»**
2014,2013,2012,2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
16.24
*18-24 στο ΤΣΙΡ ΤΖΑΖ
16-24
*18 – 24 στο ΤΣΙΡ ΤΖΑΖ
6 - 24
6 - 24
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*Μόνο Στο αγώνισμα ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΣΙΡ ΤΖΑΖ / TEAM CHEER JAZZ, στις κατηγορίες ΓΥΝΑΙΚΩΝ –
ΑΝΔΡΩΝ & ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ, 18 – 24 αθλήτριες – αθλητές
**CROSS OVER Δεν επιτρέπεται ένας αθλητής/αθλήτρια να συμμετάσχει στην ίδια ηλικιακή κατηγορία σε
πάνω από μία ομάδα στο ίδιο αγώνισμα.
5. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ
Ο κάθε σύλλογος μπορεί να συμμετέχει με όσες ομάδες θέλει.
Ο κάθε σύλλογος μπορεί να συμμετέχει σε όσα αγωνίσματα θέλει.
β) ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΚΜΑΘΗΣΗ)
Όλες οι ομάδες θα διαγωνιστούν με την ίδια χορογραφία, ξεχωριστή για κάθε αγώνισμα και ηλικιακή
κατηγορία. Οι χορογραφίες θα δοθούν από την Ομοσπονδία στα σωματεία μέσω email.
To email θα περιέχει σύνδεσμο ο οποίος θα παραπέμπει στα βίντεο εκμάθησης των χορογραφιών με
όλες τις αναγκαίες οδηγίες.
Ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν σε κάθε περίπτωση, λόγω covid-19, η διαδικασία της
εκμάθησης θα γίνεται με φυσική παρουσία ή μέσω διαδικτύου.
Ο υπεύθυνος κάθε σωματείου πρέπει να αναλάβει την διαδικασία της εφαρμογής για την εκμάθηση της
χορογραφίας μέσω διαδικτύου στους συμμετέχοντες.
γ) ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Στους ημιτελικούς του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Τσιρλίντινγκ 2021, θα προκριθούν οι ομάδες που θα
καταφέρουν να πάρουν από 50 βαθμούς και πάνω στο κάθε αγώνισμα ξεχωριστά.
Η πρόκριση θα γίνει με δύο τρόπους, ανάλογα με τις συνθήκες λόγω covid-19:
Α) Με φυσική παρουσία σε περίπτωση που επιτρέπεται, σε χώρο γηπέδου ή προπονητηρίου, ή
οποιουδήποτε άλλου χώρου που είναι διαθέσιμος, μέσω βιντεοσκόπησης.
Β) Με ομαδική ταυτόχρονη προβολή της χορογραφίας μέσω διαδικτύου η οποία θα βιντεοσκοπείται και
θα αποστέλλεται στην ομοσπονδία και κατόπιν στους Διεθνείς κριτές. (Περισσότερες πληροφορίες θα
δοθούν στις ομάδες μετά την δήλωση της συμμετοχής τους).
6. ΚΡΙΣΗ
- Την αγωνιστική απόδοση και αρτιότητα των ομάδων θα κρίνουν Διεθνείς κριτές, οι οποίοι θα κρίνουν
τα βίντεο του αγώνα, και οι οποίοι θα ορισθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της ICU.
- Τα βίντεο θα αποστέλλονται από τα σωματεία στην ομοσπονδία, η οποία θα τα προωθεί στους κριτές.
- Οι κριτές θα αποστείλουν τα φύλλα αγώνα (score sheet) με τις βαθμολογίες τους στην ομοσπονδία.
- Τα φύλλα αγώνα (score sheet) με τις βαθμολογίες των κριτών, θα αποσταλούν στα σωματεία σταδιακά
με το τέλος των προκριματικών 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.
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-

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.
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 βεβαίωση για τον covid-19.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ:
Στην περίπτωση πλαστοπροσωπίας και παραποίησης στοιχείων με τα οποία δηλώνεται ο αθλητής τρια, το σωματείο θα τιμωρείται με αποκλεισμό από τις υπόλοιπες φάσεις των πανελληνίων
πρωταθλημάτων.
8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Η οικονομική ενίσχυση συμμετοχής για τον κάθε αθλητή ορίζεται στα 10 ευρώ για κάθε αγώνισμα
9. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ
Θα τηρούνται όλες οι οδηγίες της σχετικά με τις αγωνιστικές δραστηριότητες σε σχέση με τον COVID-19
καθώς και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν εγκριθεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ΓΓΑ.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΟΗΣΗΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΡΙΕΣ
Υπεύθυνη Δελτίων: κ. Πέλλη Φωστιέρη 6944547894 pellyfostieri@helleniccheerleadingfederation.gr
Υπεύθυνη Αγωνιστικού: Ευαγγελία Κρητικού 6937265306 - info@helleniccheerleadingfederation.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΣΙΡΛΙΝΤΙΝΓΚ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
HELLENIC CHEERLEADING FEDERATION
www.cheerleading.gr
e-mail: info@helleniccheerleadingfederation.gr
Ηφαίστου 4, Βάρη 16672, τηλ. 6937265306
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η ΕΟΤ-ΑΟΧ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο, τους όρους, την ημερομηνία, τον τόπο και
την ώρα διεξαγωγής του Πρωταθλήματος σε περίπτωση σημαντικών προβλημάτων, αλλά και
αλλαγών λόγω των συνθηκών σε σχέση με τον covid-19.
Με τη δήλωση συμμετοχής, τα σωματεία και οι αθλητές αποδέχονται αυτόματα και συμφωνούν με τη
διαδικασία των προκριματικών αγώνων, όπως και αν αυτοί πραγματοποιηθούν (με φυσική παρουσία
ή με ηλεκτρονικά μέσα).
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.
Για την ημιτελική και τελική φάση του 5ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2021, θα εκδοθεί νέα
προκήρυξη.

Ο Πρόεδρος
Μιχάλης Φουντεδάκης

Η Γενική Γραμματέας
Ευαγγελία Κρητικού

