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ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΟΤ: 62
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 20/6/2022
ΠΡΟ: ΩΜΑΣΔΗΑ ΜΔΛΖ ΣΖ ΔΟΣ – ΑΟΥ
ΘΔΜΑ: ΑΝΑΝΔΩΜΔΝΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 6ος ΠΑΝΔΛΛΖΝΙΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ ΣΙΡΛΙΝΣΙΝΓΚ
2022

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ
6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2022
Α1 ΔΘΝΙΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΣΙΡΛΙΝΣΙΝΓΚ
ΓΤΝΑΗΚΩΝ/ΑΝΓΡΩΝ - ΝΔΑΝΗΓΩΝ/ΔΦΖΒΩΝ
ΚΟΡΑΗΓΩΝ/ΠΑΗΓΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΗΓΩΝ/ΠΑΜΠΑΗΓΩN
1. ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ ΓΙΔΞΑΓΩΓΖ
25-26 ΙΟΤΝΙΟΤ 2022
2. ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΖ
O.A.K.A. Κιεηζηό γήπεδν κπάζθεη «Νίθνο Γθάιεο»
3. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα ΣΗΡΛΗΝΣΗΝΓΚ, κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ κε ηηο νκάδεο ηνπο,
κόλν ηα ζσκαηεία κέιε πνπ έρνπλ εηδηθή αζιεηηθή αλαγλώξηζε.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη 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.
4. ΓΖΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΟΜΑΓΩΝ
Ζ πιαηθόξκα Cheer On Line γηα ηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο ησλ νκάδσλ γηα ην Παλειιήλην
Πξσηάζιεκα Cheer On Line θα ανοίξει ζηιρ 1 Μαπηίος 2022 και θα κλείζει ζηιρ 31 Μαΐος 2022.
5. ΔΚΓΟΖ – ΑΝΑΝΔΩΖ ΓΔΛΣΙΩΝ
Ζ πιαηθόξκα Cheer on Line για ηιρ ανανεώζειρ Γεληίων Αθληηικήρ Ιδιόηηηαρ για ηο Πανελλήνιο
Ππωηάθλημα Σζιπλίνηινγκ 2022, θα κλείζει ζηιρ 15 Γεκεμβπίος 2021 θαη για ηιρ εκδόζειρ
Γεληίων Αθληηικήρ Ιδιόηηηαρ, θα κλείζει ζηιρ 20 Μαΐος 2022.
6. ΑΡΙΘΜΟ ΟΜΑΓΩΝ
Ο κάθε ζύλλογορ μποπεί να ζςμμεηέσει μόνο με ηιρ ομάδερ πος έσοςν πποκπιθεί ζε έναν από
ηοςρ δύο πποκπιμαηικούρ αγώνερ πος έσοςν διεξασθεί.
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7.








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 ΚΟΡΗΣΗΑ) / 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

8. ΖΛΙΚΙΑΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΙΔ
ΓΤΝΑΙΚΩΝ - ΑΝΓΡΩΝ / SENIOR
2008, 2007,2006,2005,2004 θαη πξηλ
ΝΔΑΝΙΓΩΝ - ΔΦΖΒΩΝ / JUNIOR
2010, 2009,2008,2007,2006
ΚΟΡΑΙΓΩΝ - ΠΑΙΓΩΝ / YOUTH (αιιαγή νλνκαζίαο γηα ηα Junior B)
2013,2012, 2011,2010,2009
ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΩΝ - ΠΑΜΠΑΙΓΩΝ / MINI (αιιαγή νλνκαζίαο γηα ηα Junior Α)
2015, 2014, 2013,2012,2011
9. ΜΔΣΑΠΖΓΖΔΙ ΜΔΣΑΞΤ ΚΑΣΖΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΖΛΙΚΙΩΝ
Μεηαπεδήζεηο (Cross-overs) κεηαμύ θαηεγνξηώλ θαη ειηθηώλ επηηξέπνληαη. Αζιεηέο-αζιήηξηεο
κηθξόηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο κπνξνύλ λα αγσλίδνληαη ζε νκάδεο κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο
θαηεγνξίαο.
10. ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΖΣΩΝ/ΑΘΛΖΣΡΙΩΝ
ΓΤΝΑΙΚΩΝ / ΑΝΓΡΩΝ - SENIOR
Αξηζκόο αζιεηώλ: 16-24 αζιεηέο/αζιήηξηεο.
*Μόλν Στο αγώνισμα ΟΜΑΓΗΚΟ ΤΣΗΡ ΤΕΑΕ / TEAM CHEER JAZZ, στις κατηγορίες ΓΥΝΑΗΚΩΝ –
ΑΝΓΡΩΝ 18 – 24 αθλήτριες – αθλητές.
Διάρηζηνο αξηζκόο 12 αζιεηέο/αζιήηξηεο
ΝΔΑΝΙΓΩΝ / ΔΦΖΒΩΝ - JUNIOR
Αξηζκόο αζιεηώλ: 16-24 αζιεηέο/αζιήηξηεο.
*Μόλν Στο αγώνισμα ΟΜΑΓΗΚΟ ΤΣΗΡ ΤΕΑΕ / TEAM CHEER JAZZ, στις κατηγορίες ΝΔΑΝΗΓΩΝΔΦΖΒΩΝ, 18 – 24 αθλήτριες – αθλητές.
Διάρηζηνο αξηζκόο 12 αζιεηέο/αζιήηξηεο.
ΚΟΡΑΙΓΩΝ / ΠΑΙΓΩΝ – YOUTH (αιιαγή νλνκαζίαο γηα ηα Junior B)
Αξηζκόο αζιεηώλ: 7-24 αζιεηέο/αζιήηξηεο.
ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΩΝ/ / ΠΑΜΠΑΙΓΩΝ – MINI (αιιαγή νλνκαζίαο γηα ηα Junior Α)
Αξηζκόο αζιεηώλ: 5-24 αζιεηέο/αζιήηξηεο.
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*Ποινέρ ζηην βαθμολογία
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 όπσο πξνβιέπνληαη από ηνλ
θαλνληζκό.
 ηελ πεξίπησζε πνπ αζιεηήο δελ ζπκκεηάζρεη ζηνλ αγώλα ιόγσ λόζεζεο από covid-19, ηόηε δελ
ππάξρεη πνηλή ζηελ νκάδα (κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ππάξρεη πηζηνπνηεηηθό λόζεζεο, θαη όηη ν
αζιεηήο ήηαλ δεισκέλνο εμαξρήο ζην θύιιν αγώλα. )
11. ΠΙΝΑΚΔ ΖΛΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΙΩΝ & ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΖΣΡΙΩΝ-ΑΘΛΖΣΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ
ΖΛΙΚΙΑΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ
ΓΤΝΑΗΚΩΝ – ΑΝΓΡΩΝ
(SENIOR)

ΔΣΟ ΓΔΝΝΖΖ
2008, 2007,2006,2005,2004 και ππιν

ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΖΣΩΝ
16-24 & 18-24 ζην ΣΗΡ ΣΕΑΕ

Αζιεηέο-αζιήηξηεο κηθξόηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο κπνξνύλ λα αγσλίδνληαη
ζε νκάδεο κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο.

*Minimum 12 αζιεηέο κε πνηλή

ΝΔΑΝΗΓΩΝ – ΔΦΖΒΩΝ
(JUNIOR)

2010, 2009, 2008, 2007, 2006

16-24 & 18-24 ζην ΣΗΡ ΣΕΑΕ

Αζιεηέο-αζιήηξηεο κηθξόηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο κπνξνύλ λα αγσλίδνληαη
ζε νκάδεο κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο.

*Minimum 12 αζιεηέο κε πνηλή

ΚΟΡΑΗΓΩΝ–ΠΑΗΓΩΝ
(YOUTH)

2013, 2012, 2011, 2010, 2009

7-24

ΠΑΜΠΑΗΓΩΝ
ΠΑΓΚΟΡΑΗΓΩΝ
(MINI)

2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Αζιεηέο-αζιήηξηεο κηθξόηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο κπνξνύλ λα αγσλίδνληαη
ζε νκάδεο κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο.

5-24

Αζιεηέο-αζιήηξηεο κηθξόηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο κπνξνύλ λα αγσλίδνληαη
ζε νκάδεο κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο.

12. ΚΡΙΖ
Σνπο αγώλεο ζα θξίλνπλ Γηεζλείο θξηηέο από ηελ Παγθόζκηα Οκνζπνλδία Σζηξιίληηλγθ
Α. Οπιζηικοποίηζη αποθάζεων
ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο Σζηξιίληηλγθ (ICU), νη ζπκκεηέρνπζεο
νκάδεο θαη αζιεηηθά ζσκαηεία ζε απηό ην πξσηάζιεκα, απνδέρνληαη πσο νη απνθάζεηο ησλ θξηηώλ
είλαη νξηζηηθέο θαη δελ ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επαλεμέηαζεο. Κάζε νκάδα θαη θάζε αζιεηηθό
ζσκαηείν, αλαγλσξίδεη ηελ αλαγθαηόηεηα νη θξηηέο λα ιακβάλνπλ αθξηβήο θαη δίθαηεο απνθάζεηο ζε
απηόλ ηνλ αγώλα. πλεπώο ε θάζε νκάδα θαη ζσκαηείν 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.
Β. Δνζηάζειρ
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Δλζηάζεηο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ ακέζσο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ πξόεδξν
ησλ θξηηώλ.
13. ΓΙΑΣΑΔΙ ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ ΣΑΠΙ
Γηα ηηο θαηεγνξίεο CHEER FREESTYLE POM, CHEER HIP HOP, CHEER JAZZ,
(16 κέηξα X14 κέηξα).
Γηα ηηο θαηεγνξίεο CHEERLEADING ALL GIRLS & CHEERLEADING COED
(16 κέηξα X14 κέηξα).
14. ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΟΙ ΑΓΩΝΔ
Οη 10 νκάδεο από κάθε πποκπιμαηικό αγώνα, κε ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία αλά θαηεγνξία θαη αλά
αγώληζκα, πξνθξίλνληαη ζηνπο εκηηειηθνύο αγώλεο ηνπ 6νπ Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο
Σζηξιίληηλγθ 2022. Οη αγώλεο πξόθξηζεο έρνπλ νξηζηεί γηα ηνπο Παλειιήληνπο αγώλεο ηνπ 2022 λα
είλαη ζπλνιηθά 2. Ο πξώηνο πξνθξηκαηηθόο έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ Κππέιινπ
Διιάδαο 2021 θαη ν δεύηεξνο ζα αλαθνηλσζεί. Ζ θάζε νκάδα γηα λα πξνθξηζεί ζηνπο εκηηειηθνύο,
πξέπεη λα έρεη ζπκκεηάζρεη ηνπιάρηζηνλ ζε έλαλ από ηνπο δύν αγώλεο πξόθξηζεο.
15. ΖΜΙΣΔΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΔ
ηνπο εκηηειηθνύο αγώλεο, κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ κόλν νη νκάδεο πνπ έρνπλ αγσληζηεί ζε έλαλ
από ηνπο δύν αγώλεο πξόθξηζεο θαη έρνπλ πξνθξηζεί. ηελ πεξίπησζε πνπ νη νκάδεο πνπ έρνπλ
πξνθξηζεί είλαη ιηγόηεξεο από 10, ηόηε πεξλάλε θαηεπζείαλ ζε ηειηθό αγώλα.
16. ΣΔΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΔ
ηνπο ηειηθνύο αγώλεο, κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ κόλν νη νκάδεο πνπ έρνπλ αγσληζηεί ζηνπο
εκηηειηθνύο ή ζηνπο πξνθξηκαηηθνύο.
17. ΔΛΔΓΥΟ ΑΘΛΖΣΩΝ
Όινη νη αζιεηέο-ηξηεο γηα λα αγσληζηνύλ πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ηελ εκέξα ηνπ αγώλα ηελ θάξηα
πγείαο αζιεηή.
18.ΚΤΡΩΔΙ
ηελ πεξίπησζε πιαζηνπξνζσπίαο θαη παξαπνίεζεο ζηνηρείσλ κε ηα νπνία δειώλεηαη ν αζιεηήο ηξηα, ην ζσκαηείν ζα ηηκσξείηαη κε απνθιεηζκό ηεο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη ν αζιεηήο-ηξηα.
19. ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΟ
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ, ζα ηεξνύληαη απζηεξά, όιεο νη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο αγσληζηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ COVID-19 θαζώο θαη ηα πγεηνλνκηθά πξσηόθνιια όπσο απηά ζα
έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ, αλάινγα κε ηελ επηδεκηνινγηθή θαηάζηαζε
πνπ ζα επηθξαηεί.
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20. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΝΙΥΤΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Ζ νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηνλ θάζε αζιεηή/αζιήηξηα γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην Παλειιήλην
Πξσηάζιεκα Σζηξιίληηλγθ νξίδεηαη παξαθάησ θαη πξέπεη λα θαηαβιεζεί κέρξη ηηο 31 Μαΐος 2022.
Γηα ζπκκεηνρή ζε 1 νκαδηθό αγώληζκα, 40 euro γηα θάζε αζιεηή-αζιήηξηα
Γηα ζπκκεηνρή ζε 2 νκαδηθά αγσλίζκαηα, 50 euro γηα θάζε αζιεηή-αζιήηξηα
Γηα ζπκκεηνρή ζε 3 νκαδηθά αγσλίζκαηα, 60 euro γηα θάζε αζιεηή-αζιήηξηα
Γηα ζπκκεηνρή ζε δεπγάξη 50 euro γηα θάζε αζιεηή-αζιήηξηα, αλά αγώληζκα, αλά ειηθηαθή
θαηεγνξία.
ΔΡΩΣΖΔΙ – ΑΠΟΡΙΔ
Τπεύθςνη Γεληίων: θ. Πέιιε Φσζηηέξε 6944547894 pellyfostieri@helleniccheerleadingfederation.gr
Τπεύθςνη Αγωνιζηικού: 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 ηνπ Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο όπσο θαη αλ απηό πξαγκαηνπνηεζεί (κε θπζηθή
παξνπζία ή κε ειεθηξνληθά κέζα).
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..

Ο Πρόεδρος
Μιτάλης Φοσντεδάκης

Η Γενική Γραμματέας
Εσαγγελία Κρητικού

