ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΣΙΡΛΙΝΤΙΝΓΚ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ
1. Η Ελληνική Ομοσπονδία Τσιρλίντινγκ-Αθλητικού Ομαδικού Χορού (ΕΟΤ-ΑΟΧ), ως αποκλειστικά
υπεύθυνη και αρμόδια για την οργάνωση, καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση του τσιρλίντινγκ-αθλητικού
ομαδικού χορού σε όλη τη χώρα και για την διεθνή εκπροσώπηση της χώρας στο τσιρλίντινγκ-αθλητικό
ομαδικό χορό, συστήνει Εθνικές Ομάδες τσιρλίντινγκ-αθλητικού ομαδικού χορού, με σκοπό την
εκπροσώπηση της χώρας στις πάσης φύσης διεθνείς διοργανώσεις τσιρλίντινγκ-αθλητικού ομαδικού
χορού που διοργανώνονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
2. Αρμόδιο όργανο για τη συγκρότηση, οργάνωση, λειτουργία και δράση των Εθνικών Ομάδων
τσιρλίντινγκ-αθλητικού ομαδικού χορού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΤ-ΑΟΧ, μετά από εισήγηση
της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων της ΕΟΤ-ΑΟΧ, η οποία είναι πενταμελής και τα μέλη της ορίζονται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
1. Η ΕΟΤ-ΑΟΧ συστήνει Εθνικές Ομάδες τσιρλίντινγκ-αθλητικού ομαδικού χορού με την εξής ανάλυση
για κάθε επί μέρους αγώνισμα και ηλικιακή κατηγορία τσιρλίντινγκ-αθλητικού ομαδικού χορού:
•

ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΣΙΡ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΟΜ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ (TEAM CHEER FREESTYLE
POM/SENIOR) - 2 ομάδες

•

ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΣΙΡ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΟΜ/ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ (TEAM CHEER FREESTYLE
POM/JUNIOR) - 2 ομάδες

•

ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΣΙΡ ΧΙΠ ΧΟΠ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ (TEAM CHEER HIP HOP/SENIOR) - 2 ομάδες

•

ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΣΙΡ ΧΙΠ ΧΟΠ/ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ (TEAM CHEER HIP HOP/JUNIOR) - 2
ομάδες

•

ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΣΙΡ ΤΖΑΖ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ (TEAM CHEER JAZZ/SENIOR) - 2 ομάδες

•

ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΣΙΡ ΤΖΑΖ/ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ (TEAM CHEER JAZZ /JUNIOR) - 2 ομάδες

•

ΖΕΥΓΑΡΙ ΤΣΙΡ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΟΜ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ (DOUBLE CHEER FREESTYLE POM
SENIOR) - 2 ομάδες

•

ΖΕΥΓΑΡΙ ΤΣΙΡ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΟΜ/ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ (DOUBLE CHEER FREESTYLE
POM JUNIOR) - 2 ομάδες

•

ΖΕΥΓΑΡΙ ΤΣΙΡ ΧΙΠ ΧΟΠ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ (DOUBLE CHEER HIP HOP SENIOR) - 2
ομάδες

•

ΖΕΥΓΑΡΙ ΤΣΙΡ ΧΙΠ ΧΟΠ/ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ (DOUBLE CHEER HIP HOP JUNIOR) - 2
ομάδες

•

ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΣΙΡΛΙΝΤΙΝΓΚ ΓΥΝΑΙΚΩΝ/ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (TEAM CHEERLEADING ALL
GIRL/SENIOR) - 2 ομάδες

•

ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΣΙΡΛΙΝΤΙΝΓΚ ΓΥΝΑΙΚΩΝ/ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ (TEAM CHEERLEADING ALL
GIRL/JUNIOR) - 2 ομάδες

•

ΟΜΑΔΙΚΟ

ΤΣΙΡΛΙΝΤΙΝΓΚ

ΜΙΚΤΟ/ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(TEAM

CHEERLEADING

ΜΙΚΤΟ/ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ

(TEAM

CHEERLEADING

COED/SENIOR) - 2 ομάδες
•

ΟΜΑΔΙΚΟ

ΤΣΙΡΛΙΝΤΙΝΓΚ

COED/JUNIOR) - 2 ομάδες.
2. Τα κριτήρια για την ένταξη ομάδων και αθλητών στις Εθνικές Ομάδες τσιρλίντινγκ-αθλητικού ομαδικού
χορού είναι αθλητικά και αγωνιστικά και έχουν ως σκοπό την εξασφάλιση της αθλητικής αξιοκρατίας,
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Εθνικών Ομάδων τσιρλίντινγκ-αθλητικού ομαδικού χορού και
την επίτευξη από αυτές του καλύτερου αγωνιστικού αποτελέσματος στις διεθνείς διοργανώσεις. Στο
πλαίσιο αυτό, στις παραπάνω Εθνικές Ομάδες τσιρλίντινγκ-αθλητικού ομαδικού χορού
εντάσσονται κατ’ αρχήν οι ομάδες των σωματείων-μελών της ΕΟΤ-ΑΟΧ που έχουν λάβει 1η ή 2η
θέση στο αντίστοιχο τελευταίο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για κάθε επί μέρους αγώνισμα και
ηλικιακή κατηγορία τσιρλίντινγκ-αθλητικού ομαδικού χορού. Κατ’ εξαίρεση, το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΟΤ-ΑΟΧ, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων της ΕΟΤ-ΑΟΧ, δύναται
να μην επιλέγει για ένταξη στις Εθνικές Ομάδες τσιρλίντινγκ-αθλητικού ομαδικού χορού συγκεκριμένη
ομάδα που πληροί κατ’ αρχήν τα κριτήρια της παρ. 2 εδ. β΄, αν κρίνεται ότι η ομάδα αυτή είτε δεν μπορεί,
λόγω απώλειας ή τραυματισμού ή αγωνιστικής αδράνειας συγκεκριμένων αθλητών, να συμμετάσχει
καθόλου σε επίμαχη διεθνή αθλητική διοργάνωση με τον προβλεπόμενο αριθμό συμμετοχών, είτε δεν
μπορεί να είναι τόσο ανταγωνιστική όσο μια άλλη ομάδα που δεν έχει λάβει 1η ή 2η θέση στο αντίστοιχο
τελευταίο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για κάθε επί μέρους αγώνισμα και ηλικιακή κατηγορία τσιρλίντινγκαθλητικού ομαδικού χορού, αλλά έχει άλλες σημαντικές αγωνιστικές διακρίσεις σε εθνικό ή διεθνές
επίπεδο. Αντιστοίχως, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΤ-ΑΟΧ, μετά από εισήγηση της Επιτροπής
Εθνικών Ομάδων της ΕΟΤ-ΑΟΧ, δύναται να επιλέγει για ένταξη στις Εθνικές Ομάδες τσιρλίντινγκαθλητικού ομαδικού χορού συγκεκριμένη ομάδα που δεν πληροί κατ’ αρχήν τα κριτήρια της παρ. 2 εδ.
β΄, αν κρίνεται ότι η ομάδα αυτή μπορεί να είναι πιο ανταγωνιστική από μια άλλη ομάδα που πληροί κατ’
αρχήν τα κριτήρια, π.χ. έχει άλλες σημαντικές αγωνιστικές διακρίσεις σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.
4. Η ένταξη αθλητή στις Εθνικές Ομάδες τσιρλίντινγκ-αθλητικού ομαδικού χορού αποτελεί μέγιστη τιμή
για κάθε αθλητή.
ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
1. Η προσφορά υπηρεσιών στις Εθνικές Ομάδες της ΕΟΤ-ΑΟΧ είναι ύψιστη υποχρέωση των αθλητών
τσιρλίντινγκ-αθλητικού ομαδικού χορού.
2. Αθλητής που επιλέγεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΤ-ΑΟΧ, μετά από εισήγηση
της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων της ΕΟΤ-ΑΟΧ, ως μέλος των Εθνικών Ομάδων της ΕΟΤ-ΑΟΧ
δικαιούται να συμμετάσχει στις πάσης φύσης διεθνείς διοργανώσεις τσιρλίντινγκ-αθλητικού ομαδικού

χορού που διοργανώνονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η ΕΟΤ-ΑΟΧ, ανάλογα με το ύψος της
ετήσιας επιχορήγησής της από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δύναται να καλύπτει τα έξοδα
μετάβασης και διαμονής στο εξωτερικό συγκεκριμένων Εθνικών Ομάδων της ΕΟΤ-ΑΟΧ που έχουν ήδη
επιτύχει εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις κατά την έννοια του άρθρου 34 του ν. 2725/1999.
3. Αθλητής των Εθνικών Ομάδων της ΕΟΤ-ΑΟΧ που διακρίνεται σε διεθνείς αγώνες ως μέλος των
Εθνικών Ομάδων της

ΕΟΤ-ΑΟΧ απολαμβάνει

των εκάστοτε

προβλεπόμενων προνομίων,

ευεργετημάτων και οικονομικών ή άλλων επιβραβεύσεων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και το
υπουργείο Παιδείας.
4. Αθλητής που τιμωρείται πειθαρχικά είτε από το σωματείο του είτε από την ΕΟΤ-ΑΟΧ δεν δικαιούται
ούτε να επιλεχθεί στις Εθνικές Ομάδες της ΕΟΤ-ΑΟΧ ούτε να παραμείνει σε αυτές (σε τυχόν περίπτωση
που είχε ήδη επιλεχθεί) ούτε να λάβει οποιοδήποτε προνόμιο ή ευεργέτημα ή οικονομική ή άλλη
επιβράβευση από τη συμμετοχή του στις Εθνικές Ομάδες της ΕΟΤ-ΑΟΧ, ακόμα και αν αυτά αφορούν
διακρίσεις που σημειώθηκαν πριν την επιβολή της τιμωρίας.
5. Κάθε αθλητής των Εθνικών Ομάδων της ΕΟΤ-ΑΟΧ οφείλει επιπροσθέτως, πέραν των υποχρεώσεων
που έχουν όλοι οι αθλητές τσιρλίντινγκ-αθλητικού ομαδικού χορού:
Α. Να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις και να ακολουθεί τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου, της
Τεχνικής Επιτροπής, της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων, των Ομοσπονδιακών Προπονητών, των
Αρχηγών Αποστολής και τυχών ορισθέντων Εφόρων (Team Managers) σε όλα τα θέματα που αφορούν
τη συγκρότηση, οργάνωση, λειτουργία και δράση των Εθνικών Ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των
θεμάτων που αφορούν τη διαμονή στο ξενοδοχείο, όπου καταλύουν οι εθνικές αποστολές, τη διαβίωση,
την εξωγηπεδική συμπεριφορά και τις τυχόν εκδηλώσεις και συναντήσεις εργασίας των Εθνικών
Ομάδων.
Β. Να μη παραβιάζει τις οδηγίες των ιατρών, ιδίως στις περιπτώσεις ασθένειας ή τραυματισμών.
Γ. Να υποβάλλεται σε εξετάσεις αντιντόπινγκ, αν και όποτε του ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές.
Δ. Να έχει ευπρέπεια συμπεριφοράς, να συμπεριφέρεται με τη δέουσα κοσμιότητα προς τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΤ-ΑΟΧ, τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΟΤ-ΑΟΧ, τα μέλη της
Επιτροπής Εθνικών Ομάδων της ΕΟΤ-ΑΟΧ, τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές, τους Αρχηγούς
Αποστολών, τους τυχόν ορισθέντες Εφόρους (Team Managers), τους συναθλητές του, τους
προπονητές, τους εκπροσώπους αθλητικών αρχών, τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, τους φιλάθλους και
κάθε τρίτο και με τη συνολική κοινωνική παρουσία του να τιμά και προβάλλει τους σκοπούς και στόχους
της ΕΟΤ-ΑΟΧ, και του αθλητικού ιδεώδους γενικότερα.
Ε. Όταν συμμετέχει σε αγώνες ως μέλος των Εθνικών Ομάδων, να χρησιμοποιεί αποκλειστικά τα πάσης
φύσεως είδη ιματισμού που χορηγεί η ΕΟΤ-ΑΟΧ και όχι οποιαδήποτε άλλα είδη ιματισμού.
Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διαφήμιση οποιουδήποτε άλλου χορηγού ιδίου αντικειμένου, πλην
αυτών που έχουν συμβληθεί με την ΕΟΤ-ΑΟΧ, σε όλη τη χρονική διάρκεια των αποστολών των Εθνικών
Ομάδων, δηλαδή στα αεροδρόμια και στα ξενοδοχεία που καταλύουν οι Εθνικές Ομάδες, σε όλη τη
χρονική διάρκεια των προπονήσεων και αγώνων των Εθνικών Ομάδων και ιδιαίτερα μέσα στο χώρο
διεξαγωγής των αγώνων, καθώς και σε εκδηλώσεις της ΕΟΤ-ΑΟΧ, όπως εορτές, βραβεύσεις,
συνεντεύξεις τύπου ή συμμετοχές σε τηλεοπτικές εκπομπές, εφ’ όσον παρίσταται σε αυτές ως μέλος

των Εθνικών Ομάδων. Επιτρέπονται χορηγοί στις νικήτριες ομάδες που έχουν προκριθεί για Διεθνείς
διοργανώσεις κατόπιν έγκρισης του ΔΣ.
ΣΤ. Να μη καθυστερεί να προσέρχεται στον αγωνιστικό χώρο για την προετοιμασία ή για οποιοδήποτε
αγώνα των Εθνικών Ομάδων.
Ζ. Να μη καθυστερεί να προσέρχεται σε οποιοδήποτε χώρο (π.χ. στο αεροδρόμιο) για μετακίνηση των
Εθνικών Ομάδων.
Η. Να μη δημιουργεί κλίμα που δεν επιτρέπει τη σωστή προετοιμασία των Εθνικών Ομάδων (π.χ.
παρεμπόδιση συναθλητών του κατά το χρόνο της προετοιμασίας).
Θ. Όταν δηλώσει τραυματίας ή ασθενής, να καταθέσει άμεσα στην ΕΟΤ-ΑΟΧ τις ιατρικές γνωματεύσεις
που αποδεικνύουν τον τραυματισμό ή την ασθένεια αντίστοιχα.
ΑΡΘΡΟ 4
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Όπου στον παρόντα κανονισμό αναφέρεται «αθλητής» νοείται και αθλήτρια.
2. Για περιπτώσεις ή θέματα που δεν προβλέπονται ή δεν ρυθμίζονται με τον παρόντα κανονισμό έχουν
εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας, του Καταστατικού της ΕΟΤ-ΑΟΧ και οι
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΤ-ΑΟΧ για το εκάστοτε θέμα. Για κάθε ασάφεια ή κενό
του παρόντος κανονισμού αρμόδιο να αποφασίσει είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΤ-ΑΟΧ.
3. Ο παρών κανονισμός, για την κατάρτιση του οποίου έχουν ληφθεί υπ’ όψιν οι ισχύοντες διεθνείς
κανονισμοί, ψηφίστηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2725/1999 από τη Γενική
Συνέλευση της ΕΟΤ-ΑΟΧ στις 14.11.2021 και ισχύει από 15.11.2021.
Βάρη, 14.11.2021
Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Φουντεδάκης

Η Γενική Γραμματέας

Ευαγγελία Κρητικού

