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ΘΔΜΑ: ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΤ ΑΓΩΝΑ CHEER ESCAPE COMPETITION 2021
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Από ηελ Διιεληθή Οκνζπνλδία Cheerleading πξνθεξύζζεηαη ν δηαδηθηπαθόο αγώλαο
CHEER ESCAPE COMPETITION 2021 κε ηνπο παξαθάησ όξνπο θαη δηαηάμεηο:
Ο αγώλαο ζα γίλεη κέζσ βηληενζθόπεζεο θαη όια ηα πξνγξάκκαηα ζα αλαξηεζνύλ ζηελ επίζεκε
ζειίδα ηεο νκνζπνλδίαο ελώ νη ληθεηέο θαη ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο.
ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Αζιήηξηεο & αζιεηέο πνπ έρνπλ ελεξγό δειηίν αζιεηηθήο ηδηόηεηαο θαη αλήθνπλ ζε ζσκαηείν κέινο
ηεο ΔΟΣ-ΑΟΥ.
ΑΓΩΝΙΣΙΚΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ
 ΑΣΟΜΗΚΟ ΣΗΡ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΠΟΜ – SOLO CHEER FREESTYLE POM
 ΑΣΟΜΗΚΟ ΣΗΡ ΥΗΠ ΥΟΠ - SOLO CHEER HIP HOP
 ΑΣΟΜΗΚΟ ΣΗΡ ΣΕΑΕ – SOLO CHEER JAZZ
 ΕΔΤΓΑΡΗ ΣΗΡ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΠΟΜ - DOUBLE CHEER FREESTYLE POM
 ΕΔΤΓΑΡΗ ΣΗΡ ΥΗΠ ΥΟΠ - DOUBLE CHEER HIP HOP
 ΕΔΤΓΑΡΗ ΣΗΡ ΣΕΑΕ – DOUBLE CHEER JAZZ
ΗΛΙΚΙΑΚΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ
 ΑΝΓΡΩΝ / ΓΤΝΑΗΚΩΝ (SENIOR) 2007 θαη πξηλ
 ΔΦΖΒΩΝ/ΝΔΑΝΗΓΩΝ (JUNIOR ) 2009-2008-2007-2006-2005
 ΠΑΗΓΩΝ/ΚΟΡΑΗΓΩΝ (JUNIOR B) 2009-2010
 ΠΑΜΠΑΗΓΩΝ/ΠΑΓΚΟΡΑΗΓΩΝ (JUNIOR A ) 2011-2012
 ΒΔΣΔΡΑΝΟΗ (VETERANS) 2000 θαη πξηλ
ΚΡΙΣΔ
Σνπο αγώλεο ζα θξίλνπλ Γηεζλείο Έιιελεο Κξηηέο εγθεθξηκέλνη από ηελ Παγθόζκηα Οκνζπνλδία.
ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ
Δ ΠΗΣΗ ή ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΔΩΣΔΡΗΚΟ ή ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΥΩΡΟ.
ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΗΣΩΝ
Ο θάζε θνξέαο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κε όζνπο αζιεηέο ζέιεη.
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΘΛΗΣΩΝ/ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ
5 επξώ γηα θάζε θαηεγνξία πνπ ζα ζπκκεηέρεη ν θάζε αζιεηήο/αζιήηξηα
ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – θαλνληζκνί
Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ησλ αζιεηξηώλ/ αζιεηώλ πξέπεη λα ζηαινύλ από ηνπο ζπιιόγνπο ζηελ
ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ, κέρξη θαη 4 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2021 (ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΑΘΛΖΣΖ-ΑΡΗΘΜΟ
ΓΔΛΣΗΟΤ- ΑΓΩΝΗΜΑ (πρ. SOLO CHEER HIP HOP – JUNIOR – ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ,
ΩΜΑΣΔΗΟ)

Ζ νκνζπνλδία ζα ζηείιεη ζηνπο ζπιιόγνπο πνπ ζα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ην ηξαγνύδη πάλσ ζην
νπνίν ν θάζε αζιεηήο ζα ρνξνγξαθήζεη κόλνο ηνπ ην πξόγξακκά ηνπ. Σν ηξαγνύδη ζα είλαη ην ίδην
γηα όινπο ηνπο αζιεηέο/αζιήηξηεο, μερσξηζηό γηα ην θάζε αγώληζκα.
Η απνζηνιή ηξαγνπδηώλ από ηελ Οκνζπνλδία ζηνπο ζπιιόγνπο πνπ ζα έρνπλ δειώζεη
ζπκκεηνρή, ζα γίλεη ηελ Κπξηαθή 28 Φεβξνπαξίνπ 2021, κεηά ηελ ιήμε ηεο δήιωζεο
ζπκκεηνρήο. Οη πξνπνλεηέο κπνξνύλ αλ ζέινπλ λα βνεζήζνπλ ηνπο αζιεηέο ζηελ δηαδηθαζία.
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ρνξνγξαθίαο ν θάζε αζιεηήο ζα βηληενζθνπήζεη ην πξόγξακκά ηνπ θαη
ζα ην ζηείιεη ζηνλ ζύιινγό ηνπ.
Ο ζύιινγνο πξέπεη λα ζηείιεη ηα βίληεν από όινπο ηνπο αζιεηέο ηνπ κέρξη θαη ηελ Κπξηαθή
4 Απξηιίνπ, καδί κε ην απνδεηθηηθό ηνπ παξαβόινπ ζπκκεηνρήο.
Ζ νκνζπνλδία ζα αλαξηήζεη ηα βίληεν ησλ ζπκκεηνρώλ ησλ αζιεηώλ ζηε επίζεκε ζειίδα ηεο
www.cheerleading.gr κέρξη ηελ Παξαζθεπή 16 Απξηιίνπ 2021.
Οη θξηηέο ηεο νκνζπνλδίαο ζα θξίλνπλ ηα πξνγξάκκαηα όπσο απηά ζα είλαη αλαξηεκέλα ζηελ
ζειίδα ηεο Οκνζπνλδίαο, ζύκθσλα κε ην score sheet solo γηα ηα αηνκηθά πξνγξάκκαηα θαη
ζύκθσλα κε ην score sheet double γηα ηα δεπγάξηα.
Σα βίληεν ηεο θαηεγνξίαο ΒΔΣΔΡΑΝΩΝ ζα απνζηαινύλ ζηνπο θξηηέο κέζσ we transfer.
Δεν επιηπέπονηαι ηα άλμαηα, (ηα leaps επιηπέπονηαι).
Δεν επιηπέπονηαι οι πόδερ σωπίρ σέπια, ηο θόδεπ σωπίρ σέπια (Danilova), καθώρ ηα δάπεδα
ηων ζπιηιών και ηων εξωηεπικών σώπων δεν είναι καηάλληλα για ηην εκηέλεζη αςηών.

Σα απνηειέζκαηα ηνπ δηαδηθηπαθνύ αγώλα ζα αλαξηεζνύλ ζηελ ζειίδα ηεο νκνζπνλδίαο:
Γηα ηηο θαηεγνξίεο ΑΝΓΡΩΝ/ΓΤΝΑΙΚΩΝ θαη ΒΔΣΔΡΑΝΩΝ, Γεπηέξα 19 Απξηιίνπ 2021
Γηα ηηο θαηεγνξίεο ΔΦΗΒΩΝ/ΝΔΑΝΙΓΩΝ, ΠΑΙΓΩΝ/ΚΟΡΑΙΓΩΝ,
ΠΑΜΠΑΙΓΩΝ/ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΩΝ, ηελ Γεπηέξα 26 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2021 ζηε ζειίδα ηεο
νκνζπνλδίαο.
Οη πξώηνη ληθεηέο ζα πάξνπλ Κύπειιν, κεηάιιην θαη δίπισκα.
Οη δεύηεξνη θαη ηξίηνη ληθεηέο ζα πάξνπλ κεηάιιην & δίπισκα.
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζα πάξνπλ δίπισκα ζπκκεηνρήο.
Σα score sheets από όινπο ηνπο θξηηέο ζα απνζηαινύλ από ηελ νκνζπνλδία ζηνπο ζπιιόγνπο
εθόζνλ δεηεζνύλ από ην ζσκαηείν.
ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΙΝΣΔΟΚΟΠΗΗ

Tα βίληεν πξέπεη λα έρνπλ θαζαξή εηθόλα θαη ζηαζεξόηεηα θαη λα είλαη ηξαβεγκέλα από κπξνζηά.
Σν θηλεηό πξέπεη λα είλαη ζε νξηδόληηα ζέζε.
ε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ βίληεν πξέπεη λα θαίλνληαη όιεο νη θηλήζεηο ηεο αζιήηξηαο / ηνπ αζιεηή θαη
λα κελ θόβνληαη κέξε ηνπ ζώκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα πηζαλώλ κεηαθηλήζεσλ.
Αλ ε βηληενζθόπεζε γίλεη ζην ζπίηη, θξνληίζηε ην πίζσ κέξνο ηνπ πιάλνπ λα έρεη επθξίλεηα
(ειεύζεξν από αληηθείκελα).
ΔΝΓΤΜΑΙΑ

Αθνινπζνύληαη νη θαλόλεο ελδπκαζίαο πνπ έρνπκε ζε όινπο ηνπο αγώλεο, αλάινγα κε ηελ
θαηεγνξία.

ηελ θαηεγνξία cheer freestyle pom, πξέπεη όιεο νη αζιεηέο/αζιήηξηεο λα θνξάλε ζηνιή θαη εηδηθά
παπνύηζηα ή καύξν θνληό βακβαθεξό ζνζνλάθη, λα θξαηάλε poms, λα έρνπλ ηα καιιηά επηκειώο
ρηεληζκέλα. ηηο θαηεγνξίεο cheer hip hop θαη cheer jazz πξέπεη λα ππάξρεη ελδπκαζία αλάινγε
γηα ην θάζε θάζε ζηπι. ην hip hop ππνρξεσηηθά αζιεηηθά παπνύηζηα.
Σν βάςηκν είλαη πξναηξεηηθό.
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζηνιή, κπνξεί λα θνξεζεί έλα καύξν θνιάλ θαη έλα t-shirt.
Δελ πρέπεη λα δηαθρίλεηαη ζηελ ελδσκαζία θαλέλα ιογόησπο κάρθας ρούτωλ θιπ
ΔΡΩΣΗΔΙ – ΑΠΟΡΙΔ
Γηα θάζε δηεπθξίληζε ή απνξία επηθνηλσλήζηε κε ην ζύιινγό ζαο
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Με ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο*, νη δηαγσληδόκελνη απνδέρνληαη απηόκαηα θαη ζπκθσλνύλ κε ηελ
δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ. Σν βίληεν ηνπ θάζε δηαγσληδόκελνπ δελ πξέπεη λα αλαξηεζεί
πνπζελά κέρξη ην ηέινο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ. ε άιιε
πεξίπησζε ν δηαγσληδόκελνο ζα απνθιεηζηεί. Ζ ΔΟΣ – ΑΟΥ δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα αιιαγέο
ζηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ αλ απηό θξηζεί απαξαίηεην.
*(ως δήιωζε ζσκκεηοτής από ηολ αζιεηή άλω ηωλ 18 εηώλ ή ηολ θεδεκόλα ηοσ αλ είλαη θάηω ηωλ 18 εηώλ, ορίδεηαη ε
αποζηοιή ηοσ βίληεο ζηολ ζύιιογο ποσ αλήθεη ο θάζε αζιεηής θαη ζηε ζσλέτεηα ο ζύιιογος αποζηέιιεη ηο βίληεο ζηελ
Οκοζπολδία).

Ζ ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΣΟΤ CHEER ESCAPE COMPETITION 2021
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