ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΤΩΝ

Άρθρο 1 : Ορισμός
Η Επιτροπή Κριτών(Ε.Κ) των αγωνιστικών αθλημάτων Γυμναστικής: ΕνόργανοςΡυθμική – Τραμπολίνο –Αεροβική – Ακροβατική, είναι το ανώτερο όργανο
λειτουργίας των κριτών & της κρίσης.
Αποτελείται από 5 μέλη και έχε διετή θητεία .
Άρθρο 2 : Συγκρότηση
Η Ε.Κ. συγκροτείται με απόφαση του ΔΣ.
Τα μέλη της Ε .Κ., καθώς και ο πρόεδρος ορίζονται από το Δ.Σ της ΕΓΟ.
Το Δ.Σ ορίζει τους 4 Κριτές που συμμετέχουν στην Ε. Κ ., από την κατάσταση
(λίστα) των κριτών που υπάρχει στην γραμματεία της ΕΓΟ, καθώς και τον
πρόεδρο της Ε.Κ,που είναι μέλος του ΔΣ της ΕΓΟ.

Άρθρο 3 : Αρμοδιότητες
Η Επιτροπή Κριτών έχει τις εξής αρμοδιότητες:
3.1 την ενίσχυση του έργου της αθλητικής ομοσπονδίας στη σχεδίαση, τη
χάραξη και τη βελτίωση της κρίσης,
3.2 την εισήγηση προς το διοικητικό συμβούλιο της οικείας αθλητικής
ομοσπονδίας για την οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης των κριτών
3.3 την παρακολούθηση του έργου των κριτών, την επιλογή, την
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αξιολόγηση και την προαγωγή των κριτών εθνικών πρωταθλημάτων
από κατηγορία σε κατηγορία, με βάση τα κριτήρια του παρόντος,
3.4 εκπονεί τους κανονισμούς κριτών και τους υποβάλλει στο Δ.Σ για
έγκριση, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή τους και εισηγείται στο
Δ.Σ πιθανές τροποποιήσεις.
3.5 συντάσσει τους πίνακες κριτών ανά κατηγορία με βάση τα κριτήρια που
ορίζονται στον κανονισμό των κριτών και τους υποβάλλει στο ΔΣ προς
έγκριση κατ’ έτος.
3.6 ορίζει τους κριτές, πριν την έναρξη της Αγωνιστικής Περιόδου, για όλους
τους Αγώνες Εσωτερικού και Εξωτερικού της τρέχουσας αγωνιστικής
περιόδου, σύμφωνα με τα κριτήρια του κανονισμού κριτών του κάθε
αθλήματος..
Οι κριτές ενημερώνονται εγγράφως μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και τηλεφωνικά.
3.7

είναι αρμόδια για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών στους κριτές
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και για την
εκδίκαση ενστάσεων κακής κρίσης, που τυχόν προβλέπονται από τους
οικείους κανονισμούς.
Κατά των αποφάσεων της Ε.Κ. επιτρέπεται έφεση ενώπιον της Δικαστικής
Επιτροπής της ΕΓΟ, η οποία ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
πέντε (5) ημερών, που αρχίζει την επομένη της κοινοποίησης ή της με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο γνώσης της απόφασης.
Δικαίωμα έφεσης έχει ο κριτής στον οποίο έχει επιβληθεί η ποινή.

3.8 να αντιμετωπίζει κάθε άλλο θέμα που ανατίθεται σε αυτή από το Δ.Σ. της
Ε.Γ.Ο

Άρθρο 4: Γενικές Διατάξεις
4.1 Όλες οι αποφάσεις Ε.Κ, επικυρώνονται από το ΔΣ της ΕΓΟ.
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