
 

 

  
CHEER & DANCE INTERNATIONAL OPEN 2022 

«υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Cheerleading»  

 

 

 

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  ΔΥΟΤΝ ΟΛΔ ΟΙ ΟΜΑΓΔ ΠΟΤ ΑΝΗΚΟΤΝ Δ 

ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ &  ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ, ΥΟΛΔΙΑ, ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ,  ΥΟΛΔ ΥΟΡΟΤ,  

ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΑ, ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΔ ΟΜΑΓΔ κλπ 

 
1. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ 
24-26 ΙΟΤΝΙΟΤ 2022 

 
2. ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ 
ΦΑΛΗΡΟ – ΑΣΣΙΚΗ (Σν γήπεδν ζα αλαθνηλωζεί ζύληνκα).  
 
 

3. ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΟΜΑΓΩΝ 
Η πιαηθόξκα γηα ηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο ηωλ νκάδωλ θα ανοίξει ζηιρ  1 Μαπηίος 2022 και θα 
κλείζει ζηιρ 30 Αππιλίος 2022. 
 
4. ΑΡΙΘΜΟ ΟΜΑΓΩΝ 
Ο θάζε θνξέαο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κε όζεο νκάδεο ζέιεη. 
Ο θάζε θνξέαο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε όζα αγωλίζκαηα ζέιεη. 
 
5.  ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ 
 Team Cheer Freestyle pom  
 Team Cheer Hip Hop 
 Team Cheer Jazz 
 Double Cheer Freestyle Pom 
 Double Cheer Hip Hop 
 Double Cheer Jazz 
 Cheerleading All Girls 
 Cheerleading Coed 
 Group Stund 
 Duo Cheerleading 
 



 

 

6. ΗΛΙΚΙΑΚΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 
ΓΤΝΑΙΚΩΝ - ΑΝΓΡΩΝ / SENIOR 

2008, 2007,2006,2005,2004 θαη πξηλ  

ΝΔΑΝΙΓΩΝ - ΔΦΗΒΩΝ / 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, 2013,2012,2011,2010, 2009 

ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΩΝ Β – ΠΑΜΠΑΙΓΩΝ Β / ΣΙΝΤ (αιιαγή νλνκαζίαο γηα ηα Junior mini) 

2017, 2016, 2015, 2014 

 
7. ΜΔΣΑΠΗΓΗΔΙ ΜΔΣΑΞΤ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΝ 
Μεηαπεδήζεηο (Cross-overs) κεηαμύ θαηεγνξηώλ θαη ειηθηώλ επηηξέπνληαη. Αζιεηέο-αζιήηξηεο 
κηθξόηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο κπνξνύλ λα αγωλίδνληαη ζε νκάδεο κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο 
θαηεγνξίαο.  
 

8.  ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΗΣΩΝ/ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ 
5-24 αζιεηέο – αζιήηξηεο ζε όιεο ηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο 

 
CHEER FOR FUN  /  ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ LEVEL 1 / ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ 
CHEERLEADING ALL GIRLS, CHEERLEADING COED, TEAM CHEER FREE STYLE POM,  
TEAM CHEER JAZZ, TEAM CHEER HIP HOP, CHEER MOMS, CHEER WHEELS. 
Οη νκάδεο κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ & κε κέζν όξν ειηθηώλ, αλεμάξηεηα αλ είλαη JUNIOR ή SENIOR. 
Όλοι οι αθληηέρ – αθλήηπιερ  παίπνοςν μεηάλλιο, αλάινγα κε ηελ βαζκνινγία πνπ ζα πάξνπλ θαη 
ρωξίδνληαη ζε ΥΡΤΔ, ΑΗΜΔΝΙΔ & ΥΑΛΚΙΝΔ ομάδερ.. 

 
9. ΠΙΝΑΚΔ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ & ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ-ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

 
 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΣΟ ΓΔΝΝΗΗ ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΗΣΩΝ 

ΓΤΝΑΙΚΩΝ – ΑΝΓΡΩΝ 
(SENIOR) 

2008, 2007,2006,2005,2004 και ππιν  
Αζιεηέο-αζιήηξηεο κηθξόηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο κπνξνύλ λα αγωλίδνληαη 
ζε νκάδεο κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο.  

5-24 

ΝΔΑΝΙΓΩΝ – ΔΦΗΒΩΝ 
(JUNIOR) 

2010, 2009, 2008, 2007, 2006 
Αζιεηέο-αζιήηξηεο κηθξόηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο κπνξνύλ λα αγωλίδνληαη 
ζε νκάδεο κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο.  

5-24 

ΚΟΡΑΙΓΩΝ–ΠΑΙΓΩΝ 
(YOUTH) 

2013, 2012, 2011, 2010, 2009 
Αζιεηέο-αζιήηξηεο κηθξόηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο κπνξνύλ λα αγωλίδνληαη 
ζε νκάδεο κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο.  

5-24 
 

ΠΑΜΠΑΙΓΩΝ 
ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΩΝ 
(MINI) 

2015, 2014, 2013, 2012, 2011 
Αζιεηέο-αζιήηξηεο κηθξόηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο κπνξνύλ λα αγωλίδνληαη 
ζε νκάδεο κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο.  

5-24 

ΠΑΜΠΑΙΓΩΝ Β 
ΠΑΓΚΟΡΑΙΓΩΝ Β 
(ΣΙΝΤ) 

2017, 2016, 2015, 2014 
Αζιεηέο-αζιήηξηεο κηθξόηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο κπνξνύλ λα αγωλίδνληαη 
ζε νκάδεο κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο. 
 

5-24 

 



 

 

10. ΚΡΙΗ 
Σνπο αγώλεο ζα θξίλνπλ Γηεζλείο θξηηέο από ηελ Παγθόζκηα  Οκνζπνλδία Σζηξιίληηλγθ 
 

Α. Οπιζηικοποίηζη αποθάζεων 

ύκθωλα κε ηνλ θαλνληζκό ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο Σζηξιίληηλγθ (ICU), νη ζπκκεηέρνπζεο 
νκάδεο θαη αζιεηηθά ζωκαηεία  ζε απηό ην πξωηάζιεκα, απνδέρνληαη πωο νη απνθάζεηο ηωλ θξηηώλ 
είλαη νξηζηηθέο θαη δελ ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επαλεμέηαζεο. Κάζε νκάδα θαη θάζε αζιεηηθό 
ζωκαηείν,  αλαγλωξίδεη ηελ αλαγθαηόηεηα νη θξηηέο λα ιακβάλνπλ αθξηβήο θαη δίθαηεο απνθάζεηο ζε 
απηόλ ηνλ αγώλα. πλεπώο ε θάζε νκάδα θαη ζωκαηείν παξαηηείηαη ξεηά από θάζε λόκηκε, δίθαηε, 
δηνηθεηηθή ή δηαδηθαζηηθή επαλεμέηαζε ηωλ απνθάζεωλ απηώλ. Παξόια απηά επηηξέπεηαη ζύκθωλα 
κε ηνλ θαλνληζκό πεξί θξηηώλ ε ππνβνιή νηαζδήπνηε έλζηαζεο όπωο νξίδεηαη ζηνλ ζρεηηθό 
θαλνληζκό. 
 
Β. Δνζηάζειρ 
Δλζηάζεηο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ ακέζωο κεηά ηελ αλαθνίλωζε ηωλ απνηειεζκάηωλ ζηνλ πξόεδξν 
ηωλ θξηηώλ. 
 
11. 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  
(14 κέηξα X14 κέηξα). 
 

12. ΔΛΔΓΥΟ ΑΘΛΗΣΩΝ 
Όινη νη αζιεηέο-ηξηεο γηα λα αγωληζηνύλ πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ηελ εκέξα ηνπ αγώλα ηελ θάξηα 
πγείαο αζιεηή. 
 
13. ΚΤΡΩΔΙ 
ηελ  πεξίπηωζε πιαζηνπξνζωπίαο θαη παξαπνίεζεο ζηνηρείωλ κε ηα νπνία δειώλεηαη ν αζιεηήο - 
ηξηα, ε νκάδα  ζα ηηκωξείηαη κε απνθιεηζκό.  
 
 

14. ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΟ 
Καηά ηελ δηάξθεηα ηωλ αγώλωλ, ζα  ηεξνύληαη απζηεξά, όιεο νη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο αγωληζηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ COVID-19 θαζώο θαη ηα πγεηνλνκηθά πξωηόθνιια όπωο απηά ζα 
έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ, αλάινγα κε ηελ επηδεκηνινγηθή θαηάζηαζε 
πνπ ζα επηθξαηεί. 
 
15. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΝΙΥΤΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  
Η νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηνλ θάζε αζιεηή/αζιήηξηα γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην Olympus Cheer & Dance 
International Open νξίδεηαη παξαθάηω θαη πξέπεη λα θαηαβιεζεί κέρξη ηηο  24 Μαΐος 2022. 
Γηα ζπκκεηνρή ζε 1 νκαδηθό αγώληζκα, 40 euro γηα θάζε αζιεηή-αζιήηξηα 
Γηα ζπκκεηνρή ζε 2  νκαδηθά αγωλίζκαηα, 50 euro γηα θάζε αζιεηή-αζιήηξηα 
Γηα ζπκκεηνρή ζε 3  νκαδηθά αγωλίζκαηα, 60 euro γηα θάζε αζιεηή-αζιήηξηα 
Γηα ζπκκεηνρή ζε δεπγάξη  50 euro γηα θάζε αζιεηή-αζιήηξηα, αλά αγώληζκα, αλά  ειηθηαθή 
θαηεγνξία. 
 

ΔΡΩΣΗΔΙ – ΑΠΟΡΙΔ:  info@olympusopen.eu 

mailto:info@olympusopen.eu


 

 

 
 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Η νξγαλωηηθή νκάδα ηνπ Olympus δηαηεξεί ην δηθαίωκα λα αιιάμεη ηνλ ηξόπν, ηνπο όξνπο, ηελ 

εκεξνκελία, ηνλ ηόπν θαη ηελ ώξα δηεμαγωγήο ηνπ αγώλα,  ζε πεξίπηωζε ζεκαληηθώλ 
πξνβιεκάηωλ, ιόγω θαηξηθώλ ζπλζεθώλ ή πξνβιεκάηωλ κε ηελ παλδεκία ηνπ covid-19. 

2. Πεξαηηέξω πιεξνθνξίεο θαη βειηηώζεηο ζρεηηθά κε ηε δηνξγάλωζε, ζα αλαθνηλώλνληαη ζπλέρεηα 
θαη ε πξνθήξπμε απηή ζα ζπκπιεξώλεηαη κε ηηο λέεο πιεξνθνξίεο. Σελ ελεκέξωζε ηεο 
πξνθήξπμεο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύλ ζπλέρεηα, θαη κέρξη ηελ έλαξμε ηεο δηνξγάλωζεο, νη 
ζπκκεηέρνληεο.. 

 
 
 

Οργανωτική ομάδα 

 

 


