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ΑΡ.  ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ: 15 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/01/2023 
ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ CHEERLEADING (EOT-AOX) 
ΘΕΜΑ:ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ου  ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ BREAKING 2023 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ου ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ BREAKING 

04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
 

Από την Ελληνική Ομοσπονδία Τσιρλίντινγκ - Αθλητικού Ομαδικού Χορού (Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ.) 
προκηρύσσεται το  

1Ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΠΡΕΪΚΙΝΓΚ 2023  

με τους παρακάτω όρους και διατάξεις: 
 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  
Σάββατο 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 
 
 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  
«ΔΥΟ ΑΟΡΑΚΙΑ» – ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές-τριες που ανήκουν σε σωματεία μέλη της Ε.Ο.Τ.- Α.Ο.Χ. και είναι κάτοχοι ενεργού 
δελτίου αθλητικής ιδιότητας που έχει εκδώσει η Ε.Ο.Τ.- Α.Ο.Χ. 
 
 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  

1. ATOMIKO ΜΠΡΕΪΚΙΝΓΚ ΑΓΟΡΙΩΝ / SOLO BREAKING 

2. ATOMIKO ΜΠΡΕΪΚΙΝΓΚ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ / SOLO BREAKING  

3. ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΠΡΕΪΚΙΝΓΚ (μικτό) / DUO BREAKING  

4. ΟΜΑΔΙΚΟ ΜΠΡΕΪΚΙΝΓΚ (μικτό) / TEAM BREAKING 

 
 

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  
 
ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ADULTS / 19 ετών και άνω  
    2004,2003 και πριν  

ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ / YOUTH / 16-18 ετών 
    2007,2006,2005 

ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ / JUNIOR  / 13-15 ετών 
    2008,2009,2010 

http://www.cheerleading.gr/
mailto:info@helleniccheerleadingfederation.gr


                                                             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΣΙΡΛΙΝΤΙΝΓΚ 
                                                             ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 

                                                              HELLENIC CHEERLEADING FEDERATION 
                                                              www.cheerleading.gr  

e-mail: info@helleniccheerleadingfederation.gr 
Ηφαίστου 4, Βάρη 16672, τηλ.2108979685 - 6937265306 

 

 

ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ /  CHILD / 10-12 ετών 
     2013,2012,2011 

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ /  KIDS /  έως 9 ετών 
     2014,2015 και μετά 

• Επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητή σε οποιαδήποτε αγώνα σε μια ηλικιακή κατηγορία μεγαλύτερη από τη δική του. 

• Ο μεγαλύτερος σε ηλικία αγωνιζόμενος σε ένα ζευγάρι ή ομάδα θα καθορίσει την ηλικιακή κατηγορία που θα 
συμμετέχει το ζευγάρι ή η ομάδα σε κάποιο αγώνα.  

• Ο αθλητής δεν επιτρέπεται να ενταχθεί σε οποιοδήποτε αγώνα σε μια κατηγορία κατώτερη από τη δική του. 

• Η ηλικία προσδιορίζεται με βάση την αφαίρεση της χρονολογίας γέννησης του αθλητή από την χρονολογία 
τέλεσης του αγώνα. 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ / ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 
Ο αριθμός των αθλητών μπρέικινγκ ανά αγώνισμα είναι ο εξής:  

ATOMIKO ΜΠΡΕΪΚΙΝΓΚ ΑΓΟΡΙΩΝ / SOLO = Ένας αθλητής  

ATOMIKO ΜΠΡΕΪΚΙΝΓΚ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ / SOLO = Μία αθλήτρια  

ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΠΡΕΪΚΙΝΓΚ (μικτό)  / DUO BREAKING = Δύο αθλητές/αθλήτριες (σε οποιοδήποτε συνδυασμό) 

ΟΜΑΔΙΚΟ ΜΠΡΕΪΚΙΝΓΚ (μικτό) / TEAM BREAKING = 4-8 αθλητές/αθλήτριες 

• Στις ατομικές κατηγορίες και στα ζευγάρια δεν επιτρέπονται αναπληρωματικοί. 

• Στις ομάδες επιτρέπονται μέχρι 2 αναπληρωματικοί ανά ομάδα. 

• Αθλητές/αθλήτριες μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερα από ένα αγωνίσματα. 

• Αθλητές/αθλήτριες μπορούν να έχουν μόνο μια συμμετοχή ανά αγώνισμα, στην ίδια ηλικιακή κατηγορία. 
 
Όλοι οι αθλητές/αθλήτριες  που θα δηλωθούν στους αγώνες, πρέπει να έχουν εκδώσει  δελτίο αθλητικής ιδιότητας και ΓΙΑ 
ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ της οποίας η φωτογραφία πρέπει να 
είναι πρόσφατη  ώστε να είναι αναγνωρίσιμος ο αθλητής/αθλήτρια. 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον επίσημο Κανονισμό του αθλήματος του Breaking. 
ΚΡΙΣΗ 
Στους επίσημους αγώνες της ΕΟΤ-ΑΟΧ κρίνουν το ελάχιστο 3 κριτές. Η ομοσπονδία ΕΟΤ-ΑΟΧ έχει τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσει Έλληνες Ομοσπονδιακούς Κριτές αλλά και Διεθνείς Κριτές από την Παγκόσμια Ομοσπονδία WDSF. 
Οι κριτές κρίνουν όλα τα αγωνίσματα και τις κατηγορίες με το σύστημα αξιολόγησης Trivium. 
 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023,  στο CHEER ON LINE 
πρόγραμμα της Ομοσπονδίας.  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
Η οικονομική ενίσχυση του Κυπέλου Ελλάδας είναι 40€ για κάθε αθλητή. Περιλαμβάνει τη συμμετοχή στους αγώνες του 
Κυπέλλου Ελλάδας, σε 1 έως 3 αγωνίσματα. 
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Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής του Κυπέλλου θα δοθούν στους συλλόγους που θα δηλώσουν 
συμμετοχή με τις ομάδες τους, καθώς και στη Πανελλήνια Ημερίδα Breaking, την ημερομηνία της οποίας θα ανακοινώσει 
σύντομα η Ομοσπονδία.  

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η ΕΟΤ-ΑΟΧ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημερομηνία, τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής της διοργάνωσης σε 
περίπτωση σημαντικών προβλημάτων συμμετοχής (ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων αθλητών και σωματείων) ή 
διοργανωτικά προβλήματα λόγω καιρού.  

2. Νεότερες και πιο ακριβείς διοργανωτικές πληροφορίες και βελτιώσεις σχετικά με τη διοργάνωση, θα ανακοινώνονται 
συνέχεια και η προκήρυξη αυτή θα συμπληρώνεται με τις νέες πληροφορίες. Την ενημέρωση της προκήρυξης θα 
πρέπει να παρακολουθούν συνέχεια, και μέχρι την έναρξη της διοργάνωσης, οι συμμετέχοντες. 

 

 
Με εκτίμηση 

 
 

Ο Πρόεδρος                                                                           Η γενική Γραμματέας 
                            Μιχαήλ Φουντεδάκης                                                                    Κρητικού Ευαγγελία 
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