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ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΟΤ: 48 Α
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 4/2/2021
ΠΡΟ: ΩΜΑΣΔΗΑ ΜΔΛΖ ΣΖ ΔΟΣ – ΑΟΥ
ΘΔΜΑ: ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΙ ΔΙΓΙΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΛΟΓΩ ΣΖ
ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΔΡΙ COVID – 19: Με ηελ έγθξηζε ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο , βάζεη ηεο
θύξσζεο ηεο από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέηξα αληηκεηώπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-19 θαη άιιεο
θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο» (Α΄75) ηνπ λόκνπ 4684 – ΦΔΚ Α86 - 25.4.2020 όπσο ηξνπνπνηήζεθε, κε
όινπο ηνπο ηζρύνληεο αγσληζηηθνύο θαλνληζκνύο θαη ιόγσ ησλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ζε
ζρέζε κε ηνλ COVID-19, ιακβαλνκέλσλ ππ' όςελ θαη ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ αλαθνηλώζεθαλ κε ηελ ΚΤΑ
ηεο 6.11.2020, νη Πξνθξηκαηηθνί αγώλεο γηα ην 5ν Παλειιήλην Πξσηάζιεκα Σζηξιίληηλγθ 2021, ζα
δηεμαρζνύλ κε εηδηθέο ζπλζήθεο.

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

Από ηελ Διιεληθή Οκνζπνλδία Σζηξιίληηλγθ πξνθεξύζζνληαη

ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕ
γηα ην 5Ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΣΙΡΛΙΝΣΙΝΓΚ 2021
γηα ηα νκαδηθά ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ & δεπγάξηα ηεο θαηεγνξίαο ΠΔΡΦΟΡΜΑΝ ΣΙΡ
κε ηνπο παξαθάησ όξνπο θαη δηαηάμεηο:
Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Cheerleading (Δ.Ο.Σ.-Α.Ο.Υ.), ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο λνκνζεηηθέο
δηαηάμεηο, ην θαηαζηαηηθό ηεο νκνζπνλδίαο, ηνλ γεληθό θαλνληζκό νξγάλωζεο θαη δηεμαγωγήο
πξωηαζιεκάηωλ θαη αγώλωλ θαη ηέινο ηωλ δηεζλώλ θαλνληζκώλ ηεο ICU (International Cheer
Union), εθδίδεη ηε ΓΔΝΙΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΖΝΙΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ ΑΓΩΝΙΣΙΚΖ
ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2021.
Αλαιπηηθά ζα γίλεη ζύκθωλα κε ηα παξαθάηω:
1. ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΔ ΚΑΙ ΠΔΡΙΟΥΔ ΓΙΔΞΑΓΩΓΖ ΣΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ:
Α. ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ ΓΙΔΞΑΓΩΓΖ :
6 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2021 – 30 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2021

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΣΙΡΛΙΝΣΙΝΓΚ
ΑΘΛΖΣΙΚΟΤ ΟΜΑΓΙΚΟΤ ΥΟΡΟΤ
HELLENIC CHEERLEADING FEDERATION
www.cheerleading.gr
e-mail: info@helleniccheerleadingfederation.gr
Ζθαίζηοσ 4, Βάρε 16672, ηει. 6937265306

B. ΟΜΙΛΟΙ – ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΖ:
 Οη αγώλεο δηεμάγνληαη ζε ΓΔΚΑ (10) νκίινπο, ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη ζπκκεηέρνπλ
όια ηα ζσκαηεία ηεο Δ.Ο.Σ.-Α.Ο.Υ.
 Οη αγώλεο κπνξνύλ λα δηεμαρζνύλ όπνπ είλαη δπλαηόλ, ζε θιεηζηό ή αλνηρηό ρώξν.
 Οη πόιεηο δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ θάζε νκίινπ, επηιέγνληαη από ηελ Δ.Ο.Σ. - Α.Ο.Υ. κε θξηηήξηα, ηε
κείσζε ησλ νξγαλσηηθώλ εμόδσλ, ηελ ηζνκεξή θαηαλνκή (όζν είλαη δπλαηόλ) ησλ εμόδσλ
κεηαθίλεζεο ησλ ζσκαηείσλ, ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ όια ηα δεδνκέλα όπσο ε πνζνηηθή δπλακηθή ησλ
ζσκαηείσλ, ν αξηζκόο ησλ κεηαθηλνπκέλσλ αζιεηώλ θαη ηέινο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ πιηθνηερληθή
ππνδνκή ησλ ρώξσλ δηεμαγσγήο.
1 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ
2 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ
3 ΘΔΑΛΗΑ – ΖΠΔΗΡΟ
4 ΒΟΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ
5 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΑΗ ΝΟΣΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ
6 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ (Αζήλα, Πεηξαηάο θαη ππόινηπνη δήκνη)
7 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ
8 ΓΩΓΔΚΑΝΖΑ & ΝΖΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
9 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΤΚΛΑΓΩΝ
10 ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ πιελ ΑΘΖΝΑ
ε θάζε όκηιν ζπκκεηέρνπλ όζα ζσκαηεία ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο δειώζνπλ ζπκκεηνρή.
ε πεξίπησζε πνπ δελ ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο κεηαθίλεζεο θαη θπζηθήο δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ,
ηόηε νη αγώλεο ζα γίλνπλ κε βηληενζθόπεζε ή ζα ιάβνπλ ρώξα κε ηελ δηαδηθηπαθή δηαδηθαζία ηεο
ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο κε ςεθηαθή θπζηθή παξνπζία ησλ αζιεηώλ/ηξηώλ.
ηηο εηδηθέο πξνθεξύμεηο ησλ νκίισλ εθηόο από ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο πξνθήξπμεο πνπ είλαη θνηλέο θαη
δεζκεπηηθέο ζα αλαθέξνληαη νη εκεξνκελίεο, νη όκηινη, ην αλαιπηηθό σξνιόγην πξόγξακκα θαη ν ηξόπνο
ζπκκεηνρήο.
2. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Γηθαηνύληαη ζπκκεηνρήο αζιεηέο-ηξηεο πνπ αλήθνπλ ζε ζσκαηεία κέιε ηεο Δ.Ο.Σ.-Α.Ο.Υ. θαη είλαη
θάηνρνη ελεξγνύ δειηίνπ αζιεηηθήο ηδηόηεηαο πνπ έρεη εθδώζεη ε Δ.Ο.Σ.-Α.Ο.Υ.
Σα δειηία πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό εγγξαθώλ θαη κεηεγγξαθώλ θαζώο θαη
ησλ ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ ηεο Δ.Ο.Σ.-Α.Ο.Υ.
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Σo δειηίν αζιεηηθήο ηδηόηεηαο αζιεηή - αζιήηξηαο, πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεύεηαη θαη κε ηελ θάξηα
πγείαο αζιεηή, ηαηξηθά ζεσξεκέλε ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
Δάλ ην ζσκαηείν θαη νη αζιεηέο – αζιήηξηεο, πξηλ από ηελ έλαξμε θάζε αγσλίζκαηνο, δελ πξνζθνκίζνπλ
ηα αζιεηηθά ηνπο δειηία θαη ηελ θάξηα πγείαο αζιεηή ηαηξηθά ζεσξεκέλε, νη ππεύζπλνη ηνπ ειέγρνπ θαη ν
ηερληθόο ππεύζπλνο ησλ αγώλσλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα κελ επηηξέςνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ αζιεηώλ ηξηώλ πνπ δελ πιεξνύλ ηηο παξαπάλσ πξνϋπνζέζεηο.
Αλάινγα κε ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ ην θάζε ζσκαηείν ζα θάλεη ηνπο πξνθξηκαηηθνύο, ζα πξέπεη λα
αθνινπζεί ην επηθαηξνπνηεκέλν πγεηνλνκηθό πξσηόθνιιν πνπ έρεη εγθξίλεη ε νκνζπνλδία θαη ε Γεληθή
Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ.
3. ΓΖΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ΓΖΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΟΜΑΓΩΝ – 5 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2021 – 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2021
Tελ δήισζε πξέπεη λα ηελ ζηείιεηε ειεθηξνληθά ζην info@helleniccheerleadingfederation.gr
Ζ δήισζε πξέπεη λα πξνεγείηαη 10 εκέξεο πξηλ ηνλ νξηζκό εκεξνκελίαο ηνπ πξνθξηκαηηθνύ γηα ηελ θάζε
πεξηνρή.
ΔΚΓΟΖ – ΑΝΑΝΔΩΖ ΓΔΛΣΙΩΝ
Σν αξγόηεξν 20 εκέξεο πξηλ ηνλ νξηζκό εκεξνκελίαο ηνπ πξνθξηκαηηθνύ γηα ηελ θάζε πεξηνρή.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΝΙΥΤΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΔΛΣΙΩΝ
Σν αξγόηεξν 10 εκέξεο πξηλ ηνλ νξηζκό εκεξνκελίαο ηνπ πξνθξηκαηηθνύ γηα ηελ θάζε πεξηνρή.
4.








ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ
ΟΜΑΓΙΚΟ ΣΙΡ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΠΟΜ (ΜΗΚΣΟ) / Team Cheer Freestyle pom
ΟΜΑΓΙΚΟ ΣΙΡ ΥΙΠ ΥΟΠ (ΜΗΚΣΟ) / Team Cheer Hip Hop
ΟΜΑΓΙΚΟ ΣΙΡ ΣΕΑΕ (ΜΗΚΣΟ) / Team Cheer Jazz
ΟΜΑΓΙΚΟ ΣΙΡΛΙΝΣΙΝΓΚ (ΜΟΝΟ ΓΤΝΑΗΚΔ) / Cheerleading All Girls
ΟΜΑΓΙΚΟ ΣΙΡΛΙΝΣΙΝΓΚ (ΜΗΚΣΟ) / Cheerleading Coed
ΕΔΤΓΑΡΙ ΣΙΡ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΠΟΜ (ΜΗΚΣΟ) / Double Cheer Freestyle Pom
ΕΔΤΓΑΡΙ ΣΙΡ ΥΙΠ ΥΟΠ (ΜΗΚΣΟ) / Double Cheer Hip Hop

5. ΖΛΙΚΙΑΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΙΔ
 ΓΤΝΑΗΚΩΝ - ΑΝΓΡΩΝ / Senior
2009,2008, 2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000 θαη πξηλ *
 ΝΔΑΝΗΓΩΝ - ΔΦΖΒΩΝ / Junior
2010, 2009,2008,2007-2006-2005-2004*
 ΚΟΡΑΗΓΩΝ - ΠΑΗΓΩΝ / Junior B
2012,2011, 2010,2009
 ΠΑΓΚΟΡΑΗΓΩΝ - ΠΑΜΠΑΗΓΩΝ / Junior A
2014,2013,2012,2011
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*Μόνο για ηο έηος 2021 και μόνο ζηα ομαδικά αγωνίζμαηα και ότι ζηα ζεσγάρια, επηηρέπεηαη ε
ζσκκεηοτή αζιεηρηώλ/αζιεηώλ ζηελ θαηεγορία JUNIΟR ποσ είλαη γελλεκέλοη ηο 2004, προθεηκέλοσ λα
ζσκβαδίζοσλ ειηθηαθά οη οκάδες ποσ αγωλίδοληαη ζηοσς Δσρωπαϊθούς αγώλες ηοσ 2021, κε βάζε ηελ
απόθαζε ηες Δσρωπαϊθής Οκοζπολδίας γηα ηο ζσγθεθρηκέλο έηος, ιόγω εηδηθώλ ζσλζεθώλ ζε ζτέζε κε
ηολ covid-19.
**CROSS OVER Γελ επηηρέπεηαη έλας αζιεηής/αζιήηρηα λα ζσκκεηάζτεη ζηελ ίδηα ειηθηαθή θαηεγορία ζε
πάλω από κία οκάδα ζηο ίδηο αγώληζκα.
ΠΙΝΑΚΑ ΖΛΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΙΩΝ & ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΖΣΡΙΩΝ-ΑΘΛΖΣΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ
ΖΛΙΚΙΑΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ
ΓΤΝΑΗΚΩΝ – ΑΝΓΡΩΝ
(SENIOR)
ΝΔΑΝΗΓΩΝ – ΔΦΖΒΩΝ
(JUNIOR)
ΚΟΡΑΗΓΩΝ–ΠΑΗΓΩΝ
(JUNIOR B)
ΠΑΜΠΑΗΓΩΝ
ΠΑΓΚΟΡΑΗΓΩΝ
(JUNIOR Α)

ΔΣΟ ΓΔΝΝΖΖ
2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000 θαη
πξηλ *
Δπηηξέπνληαη νη κεηαθηλήζεηο κηθξόηεξσλ ειηθηώλ
(2008-2009) ζε απηή ηελ θαηεγνξία «cross over»**
2009,2008,2007-2006-2005-2004
Δπηηξέπνληαη νη κεηαθηλήζεηο κηθξόηεξσλ ειηθηώλ
(2010) ζε απηή ηελ θαηεγνξία «cross over» **
2010,2009
Δπηηξέπνληαη νη κεηαθηλήζεηο κηθξόηεξσλ ειηθηώλ
(2011-2012) ζε απηή ηελ θαηεγνξία «cross over»**
2014,2013,2012,2011

ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΖΣΩΝ
16.24
*18-24 ζην ΣΗΡ ΣΕΑΕ
16-24
*18 – 24 ζην ΣΗΡ ΣΕΑΕ
6 - 24
6 - 24

*Μόλν Σηο αγώληζκα ΟΜΑΓΗΚΟ ΤΣΗΡ ΤΕΑΕ / TEAM CHEER JAZZ, ζηης θαηεγορίες ΓΥΝΑΗΚΩΝ –
ΑΝΓΡΩΝ & ΝΔΑΝΗΓΩΝ-ΔΦΖΒΩΝ, 18 – 24 αζιήηρηες – αζιεηές
**CROSS OVER Γελ επηηρέπεηαη έλας αζιεηής/αζιήηρηα λα ζσκκεηάζτεη ζηελ ίδηα ειηθηαθή θαηεγορία ζε
πάλω από κία οκάδα ζηο ίδηο αγώληζκα.
Μόλο γηα ηο έηος 2021 θαη κόλο ζηα οκαδηθά αγωλίζκαηα θαη ότη ζηα δεσγάρηα, επηηρέπεηαη ε ζσκκεηοτή
αζιεηρηώλ/αζιεηώλ ζηελ θαηεγορία JUNIΟR ποσ είλαη γελλεκέλοη ηο 2004, προθεηκέλοσ λα
ζσκβαδίζοσλ ειηθηαθά οη οκάδες ποσ αγωλίδοληαη ζηοσς Δσρωπαϊθούς αγώλες ηοσ 2021
6. ΓΙΟΡΓΑΝΩΣΙΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ
α) ΑΡΙΘΜΟ ΟΜΑΓΩΝ & αζιεηώλ
Ο θάζε ζύιινγνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κε όζεο νκάδεο ζέιεη.
Ο θάζε ζύιινγνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε όζα αγσλίζκαηα ζέιεη.
H θάζε νκάδα κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη κε ην ιηγόηεξν 8 αζιεηέο/αζιήηξηεο, γηα ηηο θαηεγνξίεο
Αλδξώλ/Γπλαηθώλ & Δθήβσλ/Νεαλίδσλ.
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H θάζε νκάδα κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη κε ην ιηγόηεξν 6 αζιεηέο/αζιήηξηεο, γηα ηηο θαηεγνξίεο
Παίδσλ/Κνξαζίδσλ & Πακπαίδσλ/Παγθνξαζίδσλ.
β) ΥΟΡΟΓΡΑΦΙΔ ΑΓΩΝΙΜΑΣΩΝ (ΔΚΜΑΘΖΖ)
Όιεο νη νκάδεο ζα δηαγσληζηνύλ κε ηελ ίδηα ρνξνγξαθία, μερσξηζηή γηα θάζε αγώληζκα θαη ειηθηαθή
θαηεγνξία. Οη ρνξνγξαθίεο ζα δνζνύλ από ηελ Οκνζπνλδία ζηα ζσκαηεία κέζσ email.
To email ζα πεξηέρεη ζύλδεζκν ν νπνίνο ζα παξαπέκπεη ζηα βίληεν εθκάζεζεο ησλ ρνξνγξαθηώλ κε
όιεο ηηο αλαγθαίεο νδεγίεο.
Αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα επηθξαηνύλ ζε θάζε πεξίπησζε, ιόγσ covid-19, ε δηαδηθαζία ηεο
εθκάζεζεο ζα γίλεηαη κε θπζηθή παξνπζία ή κέζσ δηαδηθηύνπ.
Ο ππεύζπλνο θάζε ζσκαηείνπ πξέπεη λα αλαιάβεη ηελ δηαδηθαζία ηεο εθαξκνγήο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο
ρνξνγξαθίαο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, κέζσ δηαδηθηύνπ ή βίληεν, όηαλ ε εθκάζεζε κε θπζηθή παξνπζία
δελ είλαη εθηθηή ιόγσ ηνπ covid-19. .
Σα δεπγάξηα ζα δηαγσληζηνύλ κε δηθή ηνπο ρνξνγξαθία.
γ) ΠΡΟΚΡΙΖ ΓΙΑ ΣΟΤ ΖΜΙΣΔΛΙΚΟΤ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ
ηνπο εκηηειηθνύο ηνπ Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο Σζηξιίληηλγθ 2021, ζα πξνθξηζνύλ νη νκάδεο θαη ηα
δεπγάξηα πνπ ζα θαηαθέξνπλ λα πάξνπλ από 50 βαζκνύο θαη πάλσ ζην θάζε αγώληζκα μερσξηζηά.
Ζ πξόθξηζε ζα γίλεη κε εδηθέο ζπλζήθεο, ιόγω covid-19, κε βηληενζθόπεζε θαη ηαπηόρξνλε πξνβνιή
ηεο νκαδηθήο ρνξνγξαθίαο θαη ησλ δεπγαξηώλ, κέζσ δηαδηθηύνπ.
Σν ζσκαηείν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκνζπνλδία ζα πινπνηεί ηελ βηληενζθόπεζε, κε εηδηθό πγεηνλνκηθό
πξσηόθνιιν ην νπνίν έρεη εγθξηζεί από ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ.
Καηόπηλ, ην ζσκαηείν ζα απνζηέιιεη ζηελ νκνζπνλδία ηηο βηληενζθνπήζεηο. Ζ νκνζπνλδία ζα
επηκειείηαη κε εηδηθή επεμεξγαζία ηα βίληεν πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη ε ηαπηόρξνλε νκαδηθή
πξνβνιή ηεο ρνξνγξαθίαο θαη θαηόπηλ ηα βίληεν ησλ νκάδσλ ζα απνζηέιινληαη ζηνπο Γηεζλείο θξηηέο
γηα ηελ θξίζε ηνπο.
7. ΚΡΙΖ
- Σελ αγσληζηηθή απόδνζε θαη αξηηόηεηα ησλ νκάδσλ ζα θξίλνπλ Γηεζλείο θξηηέο, νη νπνίνη ζα θξίλνπλ
ηα βίληεν ηνπ αγώλα, θαη νη νπνίνη ζα νξηζζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηεο ICU.
- Σα βίληεν ζα απνζηέιινληαη από ηα ζσκαηεία ζηελ νκνζπνλδία, ε νπνία ζα ηα πξνσζεί ζηνπο θξηηέο.
- Οη θξηηέο ζα απνζηείινπλ ηα θύιια αγώλα (score sheet) κε ηηο βαζκνινγίεο ηνπο ζηελ νκνζπνλδία.
- Σα θύιια αγώλα (score sheet) κε ηηο βαζκνινγίεο ησλ θξηηώλ, ζα απνζηαινύλ ζηα ζσκαηεία ζηαδηαθά
κε ην ηέινο ησλ πξνθξηκαηηθώλ αγώλσλ.

-

Πνηλέο ζηελ βαζκνινγία
Όηαλ κία νκάδα ζπκκεηέρεη ζηηο θαηεγνξίεο ΓΤΝΑΙΚΩΝ / ΑΝΣΡΩΝ (SENIOR) – ΝΔΑΝΙΓΩΝ /
ΔΦΖΒΩΝ (JUNIOR) θαη έρεη ιηγόηεξνπο αζιεηέο από 16 ηόηε ε νκάδα παίξλεη ηηο αλάινγεο πνηλέο, νη
νπνίεο αθαηξνύληαη από ην ηειηθό ζθνξ.
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-

Οξηζηηθνπνίεζε απνθάζεωλ
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.

-

Δλζηάζεηο
Δλζηάζεηο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ ακέζσο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ πξόεδξν
ησλ θξηηώλ.
8. ΔΛΔΓΥΟ ΑΘΛΖΣΩΝ
Όινη νη αζιεηέο γηα λα αγωληζηνύλ πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ηελ εκέξα ηνπ αγώλα ην δειηίν
αζιεηηθήο ηδηόηεηαο, ηελ θάξηα πγείαο αζιεηή, αξλεηηθό test covid 19 (όηαλ απηό απαηηείηαη ηε
δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή πνπ γίλεηαη ν αγώλαο από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ) .
ΚΤΡΩΔΙ:
ηελ πεξίπησζε πιαζηνπξνζσπίαο θαη παξαπνίεζεο ζηνηρείσλ κε ηα νπνία δειώλεηαη ν αζιεηήο ηξηα, ην ζσκαηείν ζα ηηκσξείηαη κε απνθιεηζκό από ηηο ππόινηπεο θάζεηο ησλ παλειιελίσλ
πξσηαζιεκάησλ.
9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΝΙΥΤΖ ΣΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Ζ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζπκκεηνρήο γηα ηνλ θάζε αζιεηή νξίδεηαη ζηα 10 επξώ γηα θάζε αγώληζκα, κόλν
ζηηο θαηεγνξίεο ΑΝΓΡΩΝ/ΓΤΝΑΗΚΩΝ & ΔΦΖΒΩΝ/ΝΔΑΝΗΓΩΝ.
10. ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΟ
Σήξεζε όισλ ησλ νδεγηώλ ζρεηηθά κε ηηο αγσληζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ COVID-19 θαζώο
θαη ηα πγεηνλνκηθά πξσηόθνιια πνπ έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ ΓΓΑ.
ΑΠΟΣΟΛΖ ΔΓΓΡΑΦΩΝ - ΚΑΣΟΠΙΝ ΤΝΔΝΟΖΖ
ΔΡΩΣΖΔΙ – ΑΠΟΡΙΔ
Τπεύζπλε Γειηίωλ: θ. Πέιιε Φσζηηέξε 6944547894 pellyfostieri@helleniccheerleadingfederation.gr
Τπεύζπλε Αγωληζηηθνύ: Δπαγγειία Κξεηηθνύ 6937265306 - info@helleniccheerleadingfederation.gr
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ζ ΔΟΣ-ΑΟΥ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αιιάμεη ηνλ ηξόπν, ηνπο όξνπο, ηελ εκεξνκελία, ηνλ ηόπν θαη
ηελ ώξα δηεμαγσγήο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ζε πεξίπησζε ζεκαληηθώλ πξνβιεκάησλ, αιιά θαη
αιιαγώλ ιόγσ ησλ ζπλζεθώλ ζε ζρέζε κε ηνλ covid-19.
2. Με ηε δήισζε ζπκκεηνρήο, ηα ζσκαηεία θαη νη αζιεηέο απνδέρνληαη απηόκαηα θαη ζπκθσλνύλ κε ηε
δηαδηθαζία ησλ πξνθξηκαηηθώλ αγώλσλ, όπσο θαη αλ απηνί πξαγκαηνπνηεζνύλ (κε θπζηθή παξνπζία
ή κε ειεθηξνληθά κέζα).
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3. 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.
4. Γηα ηελ εκηηειηθή θαη ηειηθή θάζε ηνπ 5νπ Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο 2021, ζα εθδνζεί λέα
πξνθήξπμε.

Ο Πρόεδρος
Μιτάλης Φοσντεδάκης

Η Γενική Γραμματέας
Εσαγγελία Κρητικού

