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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  

ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

 Α΄- Β΄- Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  
& ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

 

Από την Ε .Γ .Ο. προκηρύσσεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αεροβικής Αγωνιστικής          
Γυμναστικής Α΄ -  Β΄ - Γ΄ κατηγοριών & Τελική Φάση Δ΄ κατηγορίας  με τους 

παρακάτω όρους και διατάξεις:  

1. ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ: 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην Αθήνα, στο  Κλειστό Γυμναστήριο Χολαργού ‘’Αντώνης 
Τρίτσης’’, (τέρμα Σύρου, Χολαργός)  στις 05 - 06 Ιουλίου 2019.  

2. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:  

Οι αθλητές-τριες Α΄- Β΄- Γ΄ κατηγοριών, θα αγωνισθούν σε ελεύθερα προγράμματα 
όπως ορίζουν οι κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γυμναστικής (F.I.G.) και η 

Δ΄ κατηγορία σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό. 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Αθλητές-τριες συλλόγων, που είναι εγγεγραμμένοι στη δύναμη της Ε.Γ.Ο., με έτος 

γέννησης ανά κατηγορία: 

Δ΄  Παμπαίδες – Παγκορασίδες   (2008-2009-2010) 
-Ατομικό Παγκορασίδων Α΄ – (2010)  , Ατομικό Παγκορασίδων Β΄ (2009 – 2008) 

Γ΄  Παίδες – Κορασίδες                (2007-2006-2005) 

Β΄  Έφηβοι – Νεάνιδες                 (2004-2003-2002) 

Α΄  Άνδρες  – Γυναίκες                 (2001 και νωρίτερα) 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την δήλωση των αθλητριών είναι η κατοχή κάρτας Α΄ 

κατηγορίας, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ για το 2019, ενώ για τη συμμετοχή 

στους αγώνες απαιτείται η προσκόμιση θεωρημένης από Γιατρό κάρτας υγείας ή 
ιατρικής βεβαίωσης. 

 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: 

Πέμπτη 04 Ιουλίου 2019  
14:30 – 22:00 ► Προπονήσεις  

Παρασκευή 05 Ιουλίου 2019 

16:00 – 22:00 ► Προκριματικοί αγώνες των κατηγοριών που υπερβαίνουν τις 8 
συμμετοχές .  

Σάββατο 06 Ιουλίου 2019 

11:00 – 16:00 ► Τελικοί αγώνες όλων των κατηγοριών .  

 
 

 



 
 

 

 
5.  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι δηλώσεις συμμετοχής, θα πρέπει να σταλούν μέχρι τις 28 Ιουνίου 2019 

αποκλειστικά στο ειδικό έντυπο δήλωση συμμετοχής, στα γραφεία της Ε.Γ.Ο. με 

email ego@otenet.gr ή με Fax 2109887329). Το έντυπο της δήλωσης είναι διαθέσιμο  
στην ενότητα downloads της επίσημης ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας www.ego-

gymnastics.gr.  

Μετά τις 28 Ιουνίου 2019 οι δηλώσεις συμμετοχής δε γίνονται δεκτές. 
Στις δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αναφέρεται το έτος γέννησης κάθε αθλητή 

αθλήτριας, ο προπονητής καθώς και ο αρχηγός αποστολής.  

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ 
Η τεχνική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο  Κλειστό Γυμναστήριο Χολαργού, στις 

04 Ιουλίου 2019 ώρα 19:00. 

7. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
Οι σύλλογοι πρέπει πριν την ώρα προπόνησης τους την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 να 

προσκομίσουν από 2 CD υποχρεωτικά ανά πρόγραμμα και δύο φόρμες 

δυσκολίας για κάθε πρόγραμμα (εκτός του ατομικού παγκορασίδων ) . 

8.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ       
 Θα ισχύουν όσα ορίζονται στον Τεχνικό Κανονισμό της FIG και τον Κανονισμό 

Κριτών Ε.Γ.Ο. Οι ενστάσεις στη βαθμολογία αφορούν μόνο στο βαθμό 

δυσκολίας του προγράμματος. Υποβάλλονται από τον αρχηγό ομάδας στη 
γραμματεία των αγώνων σε διάστημα 5΄ από την ανακοίνωση της  βαθμολογίας.  

Κάθε σύλλογος έχει δικαίωμα να κάνει τρεις (3) ενστάσεις στον αγώνα. Για την πρώτη 

ένσταση καταβάλλει πενήντα ευρώ (50€), για τη δεύτερη ένσταση εκατό ευρώ (100€) 
και για την τρίτη εκατόν πενήντα ευρώ (150€). 

Σε περίπτωση που η ένσταση δε γίνει αποδεκτή, τα χρήματα παρακρατούνται από τη 

διοργανώτρια αρχή, ενώ αν δικαιωθεί τα χρήματα επιστρέφονται. Η δε διαδικασία της 
υποβολής ξεκινάει και πάλι από το σημείο που ήταν πριν από τη συγκεκριμένη 

ένσταση. Τα χρήματα των ενστάσεων θα καταβάλλονται μαζί με το έντυπο της 

ένστασης στη διοργανώτρια αρχή του αγώνα.  

9.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 Το κόστος συμμετοχής βαρύνει τα σωματεία, είναι  15€ ανά αθλήτρια. 

Η πληρωμή μπορεί να γίνει: 

 - Με κατάθεση στο λογαριασμό που διατηρεί η Ομοσπονδία, ΕΤΕ ΑΕ με αριθμό  
080/480776-66 και IBAN GR 7101100800000008048077666 

- ή  με πληρωμή στη γραμματεία αγώνων, κατά τη διάρκεια της Τεχνικής Σύσκεψης, 

άλλως οι αθλητές-τριες των σωματείων, που δεν έχουν εκπληρώσει την ως άνω 
οικονομική υποχρέωση, δεν θα λάβουν μέρος στον αγώνα.  
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