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ΑΡ.  ΠΡΩΣΟΚΟΛΟΤ: 48 Β 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 1/3/2021 
ΠΡΟ: ΩΜΑΣΔΗΑ ΜΔΛΖ ΣΖ ΔΟΣ – ΑΟΥ 
ΘΔΜΑ: ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 5οσ ΠΑΝΔΛΛΖΝΙΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ 2021, ΜΔ ΒΑΖ ΣΙ ΔΙΓΙΚΔ 
ΤΝΘΖΚΔ ΛΟΓΩ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΔΡΙ COVID – 19:  Με ηελ έγθρηζε ηες Παγθόζκηας 
Οκοζπολδίας , βάζεη ηεο θχξσζεο ηεο απφ 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο 
ηνπ COVID-19 θαη άιιεο θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο» (Α΄75) ηνπ λφκνπ 4684 – ΦΔΚ Α86 - 
25.4.2020  φπσο ηξνπνπνηήζεθε, κε φινπο ηνπο ηζρχνληεο αγσληζηηθνχο θαλνληζκνχο θαη  ιφγσ ησλ 
εηδηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζε ζρέζε κε ηνλ COVID-19, ιακβαλνκέλσλ ππ' φςηλ θαη ησλ 
πεξηνξηζκψλ πνπ αλαθνηλψζεθαλ κε ηελ ΚΤΑ ηεο 6.11.2020, νη αγψλεο γηα ην 5ν Παλειιήλην 
Πξσηάζιεκα Σζηξιίληηλγθ 2021, ζα δηεμαρζνχλ κε εηδηθέο ζπλζήθεο.  
 
 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

Απφ ηελ Διιεληθή Οκνζπνλδία Σζηξιίληηλγθ πξνθεξχζζνληαη: 
 

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ 2021 

Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΙΡΛΙΝΣΙΝΓΚ 

ΓΤΝΑΗΚΩΝ/ΑΝΓΡΩΝ - ΝΔΑΝΗΓΩΝ/ΔΦΖΒΩΝ 
ΚΟΡΑΗΓΩΝ/ΠΑΗΓΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΗΓΩΝ/ΠΑΜΠΑΗΓΩΝ 

 

 

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ 2021 

Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΙΡΛΙΝΣΙΝΓΚ 

ΓΤΝΑΗΚΩΝ/ΑΝΓΡΩΝ - ΝΔΑΝΗΓΩΝ/ΔΦΖΒΩΝ 
ΚΟΡΑΗΓΩΝ/ΠΑΗΓΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΗΓΩΝ/ΠΑΜΠΑΗΓΩΝ 

 

κε ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη δηαηάμεηο: 
 
1. ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΔ ΚΑΙ ΠΔΡΙΟΥΔ ΓΙΔΞΑΓΩΓΖ  ΠΑΝΔΛΛΖΝΙΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ 2021 
 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ ΓΙΔΞΑΓΩΓΖ :  
26 ΗΟΤΝΗΟΤ 2021 – 10 ΗΟΤΛΗΟΤ 2021 
 
ΠΔΡΙΟΥΔ ΓΙΔΞΑΓΩΓΖ 
ΑΘΖΝΑ  ζηελ πεξίπησζε πνπ νη αγψλεο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαλνληθά κε ζεαηέο 
ΑΘΖΝΑ &  ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ  ζηελ πεξίπησζε πνπ νη  αγψλεο γίλνπλ κε βηληενζθφπεζε 
Αλ ρξεηαζηνχλ παξαπάλσ πεξηνρέο ιφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ, απηέο ζα πξνζηεζνχλ κέρξη ηηο 31 
Μαΐοσ 2021. 
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2. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
ηελ Α1 ΔΘΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΗΡΛΗΝΣΗΝΓΚ, κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κε ηηο νκάδεο ηνπο, κφλν ηα 
ζσκαηεία κέιε  πνπ έρνπλ εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε. 
ηελ Α2 ΔΘΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΗΡΛΗΝΣΗΝΓΚ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κε ηηο νκάδεο ηνπο φια ηα 
ζσκαηεία κέιε ηεο ΔΟΣ-ΑΟΥ. 
Γηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο αζιεηέο-ηξηεο πνπ αλήθνπλ ζε ζσκαηεία κέιε ηεο Δ.Ο.Σ.-Α.Ο.Υ. θαη είλαη 
θάηνρνη ελεξγνχ δειηίνπ αζιεηηθήο ηδηφηεηαο πνπ έρεη εθδψζεη ε Δ.Ο.Σ.-Α.Ο.Υ.  
Σo δειηίν αζιεηηθήο ηδηφηεηαο αζιεηή - αζιήηξηαο, πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη θαη κε ηελ 
θάξηα πγείαο αζιεηή, ηαηξηθά ζεσξεκέλε ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  
Δάλ ην ζσκαηείν θαη νη αζιεηέο – αζιήηξηεο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε αγσλίζκαηνο, δελ 
πξνζθνκίζνπλ ηα αζιεηηθά ηνπο δειηία θαη ηελ θάξηα πγείαο αζιεηή ηαηξηθά ζεσξεκέλε, νη ππεχζπλνη 
ηνπ ειέγρνπ θαη ν ηερληθφο ππεχζπλνο ησλ αγψλσλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα κελ επηηξέςνπλ ηε 
ζπκκεηνρή ησλ αζιεηψλ - ηξηψλ πνπ δελ πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο. 
 
 
 

3. ΓΖΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  
 

ΓΖΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΟΜΑΓΩΝ  
Οη δειψζεηο ζπκκεηνρήο ησλ νκάδσλ πξέπεη λα ζηαινχλ απφ 1 έως 31  ΜΑΪΟΤ 2021 
ζην email ηεο νκνζπνλδίαο  info@helleniccheerleadingfederation.gr  
Σν ζσκαηείν δειψλεη ηηο νκάδεο ηνπ ζχκθσλα ζην έληππν ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ην νπνίν ζα  
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο νκνζπνλδίαο www.cheerleading.gr   
 
ΑΡΙΘΜΟ ΟΜΑΓΩΝ 
Ο θάζε ζχιινγνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κε φζεο νκάδεο ζέιεη. 
Ο θάζε ζχιινγνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε φζα αγσλίζκαηα ζέιεη. 
 

 

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 
 
 
 
 

mailto:info@helleniccheerleadingfederation.gr
http://www.cheerleading.gr/
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5. ΖΛΙΚΙΑΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΙΔ  
 
A1 ΔΘΝΙΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΣΙΡΛΙΝΣΙΝΓΚ   - 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 
*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. 
 
A2 ΔΘΝΙΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΣΙΡΛΙΝΣΙΝΓΚ  - 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 
*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. 
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6. ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΖΣΩΝ 

 
ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΖΣΩΝ  - Α1 Δζληθή θαηεγορία ΓΤΝΑΙΚΩΝ/ΑΝΓΡΩΝ  
Αξηζκφο αζιεηψλ: 16-24 αζιεηέο/αζιήηξηεο. Διάρηζηνο αξηζκφο 12 αζιεηέο/αζιήηξηεο κε πνηλέο 
*Μφλν Σηο αγώληζκα ΟΜΑΓΗΚΟ ΤΣΗΡ ΤΕΑΕ / TEAM CHEER JAZZ, ζηης θαηεγορίες ΓΥΝΑΗΚΩΝ –
ΑΝΓΡΩΝ 18 – 24 αζιήηρηες – αζιεηές. ειάρηζηνο αξηζκφο 12 αζιεηέο/αζιήηξηεο κε πνηλέο. 
 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΖΣΩΝ  - Α1 Δζληθή θαηεγορία ΝΔΑΝΙΓΩΝ/ΔΦΖΒΩΝ  
Αξηζκφο αζιεηψλ: 16-24 αζιεηέο/αζιήηξηεο. Διάρηζηνο αξηζκφο 12 αζιεηέο/αζιήηξηεο κε πνηλέο 
*Μφλν Σηο αγώληζκα ΟΜΑΓΗΚΟ ΤΣΗΡ ΤΕΑΕ / TEAM CHEER JAZZ, ζηης θαηεγορίες ΝΔΑΝΗΓΩΝ-
ΔΦΖΒΩΝ, 18 – 24 αζιήηρηες – αζιεηές, ειάρηζηνο αξηζκφο 12 αζιεηέο/αζιήηξηεο κε πνηλέο. 
 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΖΣΩΝ  - Α1 Δζληθή θαηεγορία ΚΟΡΑΙΓΩΝ/ΠΑΙΓΩΝ  
Αξηζκφο αζιεηψλ: 12-24 αζιεηέο/αζιήηξηεο.  
Διάρηζηνο αξηζκφο 8 αζιεηέο/αζιήηξηεο κε πνηλέο 
 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΖΣΩΝ  - Α1 Δζληθή θαηεγορία ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΩΝ/ΠΑΜΠΑΙΓΩΝ  
Αξηζκφο αζιεηψλ: 12-24 αζιεηέο/αζιήηξηεο.  
Διάρηζηνο αξηζκφο 8 αζιεηέο/αζιήηξηεο κε πνηλέο 
 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΖΣΩΝ  - Α2 Δζληθή θαηεγορία ΓΤΝΑΙΚΩΝ/ΑΝΓΡΩΝ  
Eιάρηζηνο αξηζκφο αζιεηψλ 6, κέγηζηνο αξηζκφο αζιεηψλ 12. 
 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΖΣΩΝ  - Α2 Δζληθή θαηεγορία ΝΔΑΝΙΓΩΝ/ΔΦΖΒΩΝ  
Eιάρηζηνο αξηζκφο αζιεηψλ 6, κέγηζηνο αξηζκφο αζιεηψλ 12. 
 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΖΣΩΝ  - Α2 Δζληθή θαηεγορία ΚΟΡΑΙΓΩΝ/ΠΑΙΓΩΝ  
Eιάρηζηνο αξηζκφο αζιεηψλ 6, κέγηζηνο αξηζκφο αζιεηψλ 12. 
 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΖΣΩΝ  - Α2 Δζληθή θαηεγορία ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΩΝ/ΠΑΜΠΑΙΓΩΝ  
Eιάρηζηνο αξηζκφο αζιεηψλ 6, κέγηζηνο αξηζκφο αζιεηψλ 12. 
 

*Ποηλές ζηελ βαζκοιογία ζηελ Α1 ΔΘΝΙΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ 
Όηαλ κία νκάδα ζπκκεηέρεη ζηηο θαηεγνξίεο: 
ΓΤΝΑΗΚΩΝ/ΑΝΣΡΩΝ (SENIOR) – ΝΔΑΝΗΓΩΝ/ΔΦΖΒΩΝ (JUNIOR) θαη έρεη ιηγφηεξνπο αζιεηέο απφ 
16 ηφηε ε νκάδα παίξλεη ηηο αλάινγεο πνηλέο, νη νπνίεο αθαηξνχληαη απφ ην ηειηθφ ζθνξ,  απφ ηνλ 
θξηηή πνηλψλ.  
 

Όηαλ κία νκάδα ζπκκεηέρεη ζηηο θαηεγνξίεο: 
ΠΑΗΓΩΝ/ΚΟΡΑΗΓΩΝ (JUNIOR B) & ΠΑΜΠΑΗΓΩΝ/ΠΑΓΚΟΡΑΗΓΩΝ (JUNIOR A) θαη έρεη ιηγφηεξνπο 
αζιεηέο απφ 12 ηφηε ε νκάδα παίξλεη ηηο αλάινγεο πνηλέο, νη νπνίεο αθαηξνχληαη απφ ην ηειηθφ ζθνξ,  
απφ ηνλ θξηηή πνηλψλ.  
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7. ΠΙΝΑΚΔ ΖΛΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΙΩΝ & ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΖΣΡΙΩΝ-ΑΘΛΖΣΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ 

 

A1 ΔΘΝΙΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΣΙΡΛΙΝΣΙΝΓΚ * 
 

ΖΛΙΚΙΑΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΔΣΟ ΓΔΝΝΖΖ ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΖΣΩΝ 

ΓΤΝΑΗΚΩΝ – ΑΝΓΡΩΝ 
(SENIOR) 

2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000 θαη 
πξηλ * 
Δπηηξέπνληαη νη κεηαθηλήζεηο κηθξφηεξσλ ειηθηψλ 
(2008-2009) ζε απηή ηελ θαηεγνξία «cross over»** 

16-24 
*18-24 ζην ΣΗΡ ΣΕΑΕ 
*Minimum 12 αζιεηέο κε 
πνηλέο 

ΝΔΑΝΗΓΩΝ – ΔΦΖΒΩΝ 
(JUNIOR) 

2009,2008,2007-2006-2005-2004* 
Δπηηξέπνληαη νη κεηαθηλήζεηο κηθξφηεξσλ ειηθηψλ 
(2010) ζε απηή ηελ θαηεγνξία «cross over» ** 

16-24 
*18 – 24 ζην ΣΗΡ ΣΕΑΕ 
*Minimum 12 αζιεηέο κε 
πνηλέο 

ΚΟΡΑΗΓΩΝ–ΠΑΗΓΩΝ 
(JUNIOR B) 

2010,2009 
Δπηηξέπνληαη νη κεηαθηλήζεηο κηθξφηεξσλ ειηθηψλ 
(2011-2012) ζε απηή ηελ θαηεγνξία «cross over»** 

12-24 
*Minimum 8 αζιεηέο κε 
πνηλέο 

ΠΑΜΠΑΗΓΩΝ 
ΠΑΓΚΟΡΑΗΓΩΝ 
(JUNIOR Α) 

 
2014,2013,2012,2011 
 

12-24 
*Minimum 8 αζιεηέο κε 
πνηλέο 

 
 

A2 ΔΘΝΙΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΣΙΡΛΙΝΣΙΝΓΚ 
 

ΖΛΙΚΙΑΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΔΣΟ ΓΔΝΝΖΖ ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΖΣΩΝ 

ΓΤΝΑΗΚΩΝ – ΑΝΓΡΩΝ 
(SENIOR) 

2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000 θαη 
πξηλ * 
Δπηηξέπνληαη νη κεηαθηλήζεηο κηθξφηεξσλ ειηθηψλ 
(2008-2009) ζε απηή ηελ θαηεγνξία «cross over»** 

6-12 ρσξίο πνηλέο 

ΝΔΑΝΗΓΩΝ – ΔΦΖΒΩΝ 
(JUNIOR) 

2009,2008,2007-2006-2005 
Δπηηξέπνληαη νη κεηαθηλήζεηο κηθξφηεξσλ ειηθηψλ 
(2010) ζε απηή ηελ θαηεγνξία «cross over» ** 

6-12 ρσξίο πνηλέο 

ΚΟΡΑΗΓΩΝ–ΠΑΗΓΩΝ 
(JUNIOR B) 
 

2010,2009 
Δπηηξέπνληαη νη κεηαθηλήζεηο κηθξφηεξσλ ειηθηψλ 
(2011-2012) ζε απηή ηελ θαηεγνξία «cross over»** 

6-12 ρσξίο πνηλέο 

ΠΑΜΠΑΗΓΩΝ 
ΠΑΓΚΟΡΑΗΓΩΝ 
(JUNIOR Α) 

2014,2013,2012,2011 6-12 ρσξίο πνηλέο 
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8. ΚΡΙΖ 
Σνπο αγψλεο ζα θξίλνπλ Γηεζλείο θξηηέο απφ ηελ Παγθφζκηα  Οκνζπνλδία.  
 

Ορηζηηθοποίεζε αποθάζεωλ 

χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηεο Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο Σζηξιίληηλγθ (ICU), νη ζπκκεηέρνληεο 
νκάδεο θαη αζιεηηθά ζσκαηεία  ζε απηφ ην πξσηάζιεκα, απνδέρνληαη πσο νη απνθάζεηο ησλ θξηηψλ 
είλαη νξηζηηθέο θαη δελ ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επαλεμέηαζεο. Κάζε νκάδα θαη θάζε αζιεηηθφ 
ζσκαηείν,  αλαγλσξίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα νη θξηηέο λα ιακβάλνπλ αθξηβήο θαη δίθαηεο απνθάζεηο ζε 
απηφλ ηνλ αγψλα. πλεπψο ε θάζε νκάδα θαη ζσκαηείν παξαηηείηαη ξεηά απφ θάζε λφκηκε, δίθαηε, 
δηνηθεηηθή ή δηαδηθαζηηθή επαλεμέηαζε ησλ απνθάζεσλ απηψλ. Παξφια απηά επηηξέπεηαη ζχκθσλα 
κε ηνλ θαλνληζκφ πεξί θξηηψλ ε ππνβνιή νηαζδήπνηε έλζηαζεο φπσο νξίδεηαη ζηνλ ζρεηηθφ 
θαλνληζκφ. 

- Δλζηάζεης 
Δλζηάζεηο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ακέζσο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ πξφεδξν 
ησλ θξηηψλ. 
 
9. ΓΙΟΡΓΑΝΩΣΙΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ - ΣΡΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΖ  
ηελ πεξίπησζε πνπ νη αγψλεο δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε θαλνληθέο αγσληζηηθέο 
ζπλζήθεο ιφγσ ηνπ covid-19, ηφηε ζα γίλνπλ κε εηδηθέο ζπλζήθεο κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 
βηληενζθφπεζεο, ε νπνία ζα πξνζηεζεί ζηελ πξνθήξπμε ζηηο 31  ΜΑΪΟΤ 2021. 
 
10. ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΟΙ ΑΓΩΝΔ 
Οη πξνθξηκαηηθνί αγψλεο αθνξνχλ κφλν ηελ Α1 ΔΘΝΙΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ*. 
Όζεο νκάδεο έρνπλ ζπγθεληξψζεη πάλσ απφ 50 βαζκνχο ζην θάζε αγψληζκα, πξνθξίλνληαη ζηνπο 
ΖΜΗΣΔΛΗΚΟΤ αγψλεο ηνπ Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο 2021 ηεο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο. 
 
11. ΖΜΙΣΔΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΔ 

 Α1 ΔΘΝΙΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ  
ηνπο εκηηειηθνχο αγψλεο ηεο Α1 ΔΘΝΙΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ, κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ κφλν νη 
νκάδεο πνπ έρνπλ αγσληζηεί ζηνπο πξνθξηκαηηθνχο αγψλεο θαη έρνπλ πξνθξηζεί.  
Οκάδεο ησλ νπνίσλ ηα ζσκαηεία απφ ηα νπνία έρνπλ πξνθξηζεί δελ  έρνπλ εηδηθή αζιεηηθή 
αλαγλψξηζε,  δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Α1 ΔΘΝΙΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ. 

 Α2 ΔΘΝΙΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ 
Ζ Α2 ΔΘΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ  δελ έρεη πξνθξηκαηηθνχο θαη εκηηειηθνχο αγψλεο. 
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12. ΣΔΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΔ  

 Α1 ΔΘΝΙΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ  
ηνπο ηειηθνχο αγψλεο ηεο Α1 ΔΘΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ, κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ κφλν νη νκάδεο 
πνπ έρνπλ αγσληζηεί ζηνπο εκηηειηθνχο θαη έρνπλ πξνθξηζεί απφ απηνχο.  
Ο αξηζκφο ησλ νκάδσλ πνπ ζα πεξάζνπλ ζηνπο ηειηθνχο, ζα είλαη αλάινγνο κε ηηο δειψζεηο 
ζπκκεηνρήο ησλ νκάδσλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζα αλαξηεζνχλ ζηηο 31  ΜΑΪΟΤ 2021 πνπ ιήγεη 
ε πξνζεζκία ησλ δειψζεσλ ζπκκεηνρήο . 
*Μφλν νη αζιεηέο/αζιήηξηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Α1 ΔΘΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΝΓΡΩΝ/ΓΤΝΑΗΚΩΝ & 
ΔΦΖΒΩΝ/ΝΔΑΝΗΓΩΝ, ηπγράλνπλ κνξηνδφηεζεο, εθφζνλ, ηα ζσκαηεία, νη αζιεηέο, θαη  νη θαηεγνξίεο 
πνπ αγσλίδνληαη νη αζιεηέο/αζιήηξηεο ηεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ αζιεηηθνχ λφκνπ φπσο 
απηέο νξίδνληαη.  

 Α2 ΔΘΝΙΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ 
Ζ Α2 ΔΘΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ έρεη απεπζείαο ηειηθφ αγψλα.  
 

13. ΥΟΡΟΓΡΑΦΙΔ ΑΓΩΝΙΜΑΣΩΝ  

 Α1 ΔΘΝΙΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ  
Όιεο νη νκάδεο ηεο Α1 ΔΘΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ζα αγσληζηνχλ κε δηθέο ηνπο επηινγέο ζηελ 
ρνξνγξαθία. 

 Α2 ΔΘΝΙΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ 
Όιεο νη νκάδεο ηεο Α2 ΔΘΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ, κφλν γηα ην έηνο 2021 θαη ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ, 
ζα αγσληζηνχλ κε ρνξνγξαθίεο πνπ ζα δψζεη ε Οκνζπνλδία. 

 ΕΔΤΓΑΡΙΑ 
Όια ηα  δεπγάξηα ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο Α1 θαη Α2, ζα δηαγσληζηνχλ κε δηθέο ηνπο επηινγέο ζηελ  
ρνξνγξαθία. 
 

14. ΔΛΔΓΥΟ ΑΘΛΖΣΩΝ 
Όιοη οη αζιεηές γηα λα αγωληζηούλ πρέπεη λα έτοσλ καδί ηοσς ηελ εκέρα ηοσ αγώλα ηο δειηίο 
αζιεηηθής ηδηόηεηας,  ηελ θάρηα σγείας αζιεηή, αρλεηηθό test covid 19 εληός 48 ωρώλ (φηαλ 
απηφ  απαηηείηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ), ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή πνπ γίλεηαη ν 
αγψλαο  
 
15. ΚΤΡΩΔΙ 
ηελ  πεξίπησζε πιαζηνπξνζσπίαο θαη παξαπνίεζεο ζηνηρείσλ κε ηα νπνία δειψλεηαη ν αζιεηήο - 
ηξηα, ην ζσκαηείν ζα ηηκσξείηαη κε απνθιεηζκφ απφ ην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα.  
 
 

16. ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΟ 
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ, ζα  ηεξνχληαη απζηεξά, φιεο νη νδεγίεο ηεο ζρεηηθά κε ηηο 
αγσληζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ COVID-19 θαζψο θαη ηα πγεηνλνκηθά πξσηφθνιια πνπ 
έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ. 
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17. ΔΚΓΟΖ – ΑΝΑΝΔΩΖ ΓΔΛΣΙΩΝ 
Οη εθδφζεηο & αλαλεψζεηο δειηίσλ κπνξνχλ λα γίλνπλ κέρξη 31 ΜΑΪΟΤ 2021. 
 
18. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΝΙΥΤΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  
Ζ οηθολοκηθή ελίζτσζε πρέπεη λα έτεη θαηαβιεζεί ηο αργόηερο κέτρη ηης 10 Ιοσλίοσ 2021,  ζηολ 
ιογαρηαζκό ηες οκοζπολδίας. 
Γηα ηηο νκάδεο εληφο Αηηηθήο 40 euro αηνκηθή ζπκκεηνρή (απφ 1 έσο 3 αγσλίζκαηα) 
Γηα ηηο νκάδεο εθηφο Αηηηθήο 60 euro αηνκηθή ζπκκεηνρή (απφ 1 έσο 3 αγσλίζκαηα) 
Γηα ηηο νκάδεο πνπ είλαη εθηφο Αηηηθήο αιιά δελ θαιχπηνπλ ηα 40 άηνκα γηα λα γίλεη ν αγψλαο ζηνλ 
ηφπν ηνπο θαη έρνπλ κεηάβαζε ζε άιιε πιεζηέζηεξε πεξηνρή, ηφηε ην θφζηνο ζπκκεηνρήο ζα είλαη 40 
euro αηνκηθή ζπκκεηνρή (απφ 1 έσο 3 αγσλίζκαηα) 
Γηα ηα δεπγάξηα 25 euro γηα θάζε αζιεηή, αλά αγψληζκα, αλά  ειηθηαθή θαηεγνξία. 
 
ΑΠΟΣΟΛΖ ΔΓΓΡΑΦΩΝ - ΚΑΣΟΠΙΝ ΤΝΔΝΟΖΖ 
 
ΔΡΩΣΖΔΙ – ΑΠΟΡΙΔ  
Τπεύζσλε Γειηίωλ: θ. Πέιιε Φσζηηέξε 6944547894 pellyfostieri@helleniccheerleadingfederation.gr  
Τπεύζσλε Αγωληζηηθού: Δπαγγειία Κξεηηθνχ 6937265306 - info@helleniccheerleadingfederation.gr 
 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Ζ ΔΟΣ-ΑΟΥ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν, ηνπο φξνπο, ηελ εκεξνκελία, ηνλ ηφπν θαη 

ηελ ψξα δηεμαγσγήο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ζε πεξίπησζε ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ, αιιά θαη 
αιιαγψλ ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ ζε ζρέζε κε ηνλ covid-19. 

2. Με ηε δήισζε ζπκκεηνρήο, ηα ζσκαηεία θαη νη αζιεηέο απνδέρνληαη απηφκαηα θαη ζπκθσλνχλ κε 
ηε δηαδηθαζία ηνπ Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο  φπσο θαη αλ απηφ πξαγκαηνπνηεζεί (κε θπζηθή 
παξνπζία ή κε ειεθηξνληθά κέζα). 

3. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη βειηηψζεηο ζρεηηθά κε ηε δηνξγάλσζε, ζα αλαθνηλψλνληαη ζπλέρεηα 
θαη ε πξνθήξπμε απηή ζα ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο λέεο πιεξνθνξίεο. Σελ ελεκέξσζε ηεο 
πξνθήξπμεο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ζπλέρεηα, θαη κέρξη ηελ έλαξμε ηεο δηνξγάλσζεο, νη 
ζπκκεηέρνληεο. 

4. Οη ληθήηξηεο νκάδεο ηνπ 5νπ Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο Σζηξιίληηλγθ 2021, ηεο Α1 ΔΘΝΗΚΖ 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ,  είλαη απηέο πνπ ζα πξνθξηζνχλ γηα ην Παγθφζκην θαη Δπξσπατθφ Πξσηάζιεκα 
Σζηξιίληηλγθ ηνπ 2022. 

 
 
 

 
 Ο Πρόεδρος                Η Γενική Γραμματέας 

    
     Μιτάλης Φοσντεδάκης         Εσαγγελία Κρητικού 

mailto:pellyfostieri@helleniccheerleadingfederation.gr
mailto:info@helleniccheerleadingfederation.gr

