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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ  
Α΄ -  Β΄  ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

 (ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ) 
 

 Από την Ε.Γ.Ο. προκηρύσσεται ο αγώνας  Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Α΄ - Β΄ κατηγοριών. 
 Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με το επικαιροποιημένο υγειονομικό πρωτόκολλο διεξαγωγής αγώνων της 
Ε.Γ.Ο. και με τους παρακάτω όρους και διατάξεις.  
Εάν την περίοδο διεξαγωγής του αγώνα υπάρξουν νέα δεδομένα αναφορικά με τα μέτρα περιορισμού 
διασποράς του COVID - 19, τότε θα γίνουν οι απαιτούμενες προσαρμογές για τη διεξαγωγή του. 
 
1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ  
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην Θεσσαλονίκη, στο Ε.Γ. Μίκρας, αίθουσα «Ι. Μελισσανίδης», στις 17 – 18 Ιουλίου 
2021. 
 
2. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
Οι αθλητές-τριες θα αγωνισθούν σε ελεύθερα προγράμματα όπως ορίζουν οι κανονισμοί της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Γυμναστικής (F.I.G.). 
 
3. ΥΨΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ  
Το ύψος των οργάνων είναι αυτό που προβλέπεται από τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Γυμναστικής (F.I.G.). 
 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
α) Οι σύλλογοι που διαθέτουν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση στο άθλημα της Ενόργανης Γυμναστικής. 
β) Αθλητές-τριες συλλόγων, που είναι εγγεγραμμένοι στη δύναμη της Ε.Γ.Ο., με έτος γέννησης ανά κατηγορία: 
      Άνδρες             Έτος γέννησης 2003 και νωρίτερα 
      Γυναίκες                 Έτος γέννησης 2005 και νωρίτερα 
      Έφηβοι            Έτος γέννησης 2007-2006-2005-2004 
      Νεάνιδες               Έτος γέννησης 2007-2006 
Αθλητές με έτος γέννησης 2007, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν σε ποια κατηγορία θα αγωνιστούν, έφηβοι ή 
παίδες. 
 
 
 
 

 

ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. Κηφισίας 37 - ΟΑΚΑ 

Κτίριο EKAE (Πρώην Ξενώνες),  
Έναντι Πυροσβεστικού Σταθμού 

                   151 23 Μαρούσι 
Τηλ.:  210 98 82 458, 210 98 44 019            

Fax:    210 98 87 329 
 

OFFICES: 37 Kifissias Ave. – OAKA 

EKAE Building (Former Athletes Guesthouse) 
Opposite Fire Station 

                  151 23 Maroussi, Greece 
Tel.:   0030210 98 82 458, 0030210 98 44 019         

Fax:   0030 210 98 87 329 

 

e-mail: ego@otenet.gr 



Απαραίτητη προϋπόθεση: 
● για τη δήλωση των αθλητριών είναι η κατοχή κάρτας Α΄ κατηγορίας, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ για το 
έτος 2021, ενώ για τη συμμετοχή στους αγώνες απαιτείται η προσκόμιση θεωρημένης από Γιατρό κάρτας 
υγείας  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
● για τη συμμετοχή των αθλητριών στον αγώνα είναι ο προληπτικός έλεγχος (testing). 
- Ο έλεγχος μπορεί να είναι μοριακός (RT-PCR) ή με άμεσο τεστ αντιγόνου (Rapid Antigen Test, RAT) εντός 
48ώρου πριν τους αγώνες. Συστήνεται το άμεσο τεστ αντιγόνου να γίνεται την ημέρα του αγώνα ή αν αυτό δεν 
είναι δυνατόν, το τελευταίο 24ώρο πριν τον αγώνα. Αν υπάρχουν διαδοχικές μέρες αγώνες, π.χ. Παρ-Σαβ-Κυρ, 1 
τεστ πριν τον πρώτο αγώνα. Αν οι αγωνιστικές μέρες είναι πάνω από τρεις (3) τότε 1 τεστ ανά τρία (3) 24ωρα.) 
- Εκτός από τη διενέργεια εργαστηριακών τεστ (PCR και Rapid) 48 ωρών παρέχεται και η δυνατότητα διεξαγωγής 
Self test. Θα πρέπει να προσκομίζεται το αποτέλεσμα του self test που διενεργήθηκε έως και 24 ώρες πριν τον 
αγώνα. 
- Το ως άνω testing για αγώνες (PCR ή rapid ή self test), ισχύει για έως και τρία (3) 24ωρα, κατόπιν προκειμένου 
για συμμετοχή σε αγώνα θα πρέπει η διαδικασία ελέγχου covid19 να επαναληφθεί. 
- Εάν θα γίνει ομαδική μετακίνηση των αθλητών/τριών για τους αγώνες, συστήνεται το testing να γίνει πριν τη 
μετακίνηση (πριν την επιβίβαση σε αεροπλάνο, τρένο, λεωφορείο, κτλ.), εφόσον όμως τηρούνται τα όρια της ως 
άνω παραγράφου. 
- Από τον προληπτικό έλεγχο με τεστ αντιγόνου για covid19 (PCR, rapid, self test) εξαιρούνται όσοι διαθέτουν 
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης με ισχύ 2 έως 9 μήνες μετά τη νόσηση. 
● Οι κάρτες υγείας καθώς και το αποτέλεσμα των PCR ή rapid ή self test θα παραδίδονται από τον αρχηγό-
εκπρόσωπο της ομάδας στη γραμματεία αγώνων, κατά την είσοδο των αθλητριών στο γυμναστήριο, όπου θα 
συμπληρώνονται και όλα τα απαραίτητα έγγραφα που ορίζονται από το Υγειονομικό Πρωτόκολλο. 
 
Η ομάδα κάθε συλλόγου αποτελείται από έξι (6) αθλητές-τριες και για το ομαδικό αγώνισμα  θα λαμβάνονται 
υπ' όψιν οι τέσσερις (4) καλύτερες βαθμολογίες σε κάθε όργανο. 
 
5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι δηλώσεις συμμετοχής, θα πρέπει να σταλούν έως 23:59 τις 08 Ιουλίου 2021 μέσω δικτυακής εφαρμογής, η 
είσοδος στην οποία πραγματοποιείται από το κεντρικό μενού «Συμμετοχή σε αγώνες/διοργανώσεις» της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας στη διεύθυνση www.onlinego.gr με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που έχουν 
χορηγηθεί από την Ε.Γ.Ο. 
Μετά την ως άνω καταληκτική προθεσμία δε θα είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύστημα καθόσον θα τεθεί 
αυτομάτως εκτός λειτουργίας. 
 
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ 
Το πρόγραμμα των αγώνων θα σας γνωστοποιηθεί μετά τις 08/07/2021 (τελευταία ημερομηνία δηλώσεων 
συμμετοχής).  
Οποιαδήποτε διαφοροποίηση-ακύρωση από την αρχική δήλωση συμμετοχής, μετά τη γνωστοποίηση του 
προγράμματος, μπορεί να αποσταλεί με email ego@otenet.gr, το αργότερο έως τη Δευτέρα 12/07/2021.  
Η σειρά εκτέλεσης των αθλητών-τριών θα αναρτηθεί αμέσως μετά τις όποιες αλλαγές προκύψουν στην επίσημη 
ιστοσελίδα της Ε.Γ.Ο., οπότε και μπορείτε να εκτυπώσετε για τον αγώνα. 
 
7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Θα ισχύουν όσα ορίζονται στον Τεχνικό Κανονισμό της F.I.G. και κανονισμό κριτών της Ε.Γ.Ο. 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται από τον αρχηγό ομάδας στην γραμματεία των αγώνων σε διάστημα 5΄ από την 
ανακοίνωση της βαθμολογίας. Κάθε σύλλογος έχει δικαίωμα να υποβάλλει τρεις (3) ενστάσεις στον αγώνα. 
Για την πρώτη ένσταση καταβάλλεται το χρηματικό ποσό των πενήντα ευρώ (50,00 €), για την δεύτερη ένσταση 
εκατό ευρώ (100,00 €) και για την τρίτη ένσταση εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €). Τα παραπάνω ποσά 
καταβάλλονται μαζί με το έντυπο της ένστασης στην διοργανώτρια Αρχή. 
Σε περίπτωση ένστασης, αν η βαθμολογία παραμείνει αμετάβλητη, τα χρήματα που καταβλήθηκαν κρατούνται 
από την διοργανώτρια αρχή ενώ στην περίπτωση που η βαθμολογία μεταβληθεί (αυξηθεί) τα χρήματα 
επιστρέφονται στον αρχηγό της ομάδας και η διαδικασία της υποβολής ξεκινάει και πάλι από το σημείο που 
ήταν πριν από την συγκεκριμένη ένσταση. 
 
6. ΑΠΟΝΟΜΕΣ – ΘΕΑΤΕΣ 
Απονομές θα γίνουν στο Ομαδικό, Σύνθετο Ατομικό και σε κάθε όργανο.  
Επίσης στον Έφηβο που θα έχει την καλύτερη επίδοση στους Τελικούς Οργάνων θα απονεμηθεί το καθιερωμένο 
κύπελλο στη μνήμη του αθλητή Χρήστου Φανδρίδη. 
 
 

http://www.onlinego.gr/
mailto:ego@otenet.gr


Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο: https://gga.gov.gr/images/odigies_ygeionomika_protokola_v5.pdf 
Τελετές Απονομών: Δεν επιτρέπονται. Μπορεί να γίνει όμως μια προσαρμογή και οι αθλητές να 
παραλαμβάνουν οι ίδιοι τα μετάλλιά τους από ένα τραπέζι, χωρίς επαφή, χωρίς συνωστισμό. Επίσης τα 
διπλώματα θα παραλαμβάνει ο αρχηγός-εκπρόσωπος  της Ομάδας του σωματείου μαζί με τις κάρτες υγείας των 
αθλητριών, μετά το πέρας των αγώνων. 
Θεατές : Απαγορεύεται η παρουσία θεατών σε όλους τους αγώνες. Στις κερκίδες μπορούν να βρίσκονται μόνο 
αθλητές, συντελεστές του αγώνα & ελάχιστοι προσκεκλημένοι με διαπίστευση.  
● Επίσης, σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο απαιτείται προληπτικός έλεγχος (testing) με PCR ή rapid ή 
self test) για προπονητές/τριες, χορογράφους, αρχηγό-εκπρόσωπο της ομάδας,  κριτές, γραμματεία των 
αγώνων, υπεύθυνους της διοργάνωσης. Το αποτέλεσμα του test θα παραδίδεται στη γραμματεία αγώνων, κατά 
την είσοδο τους στο γυμναστήριο. 
- Η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους της αθλητικής εγκατάστασης και καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της διοργάνωσης. Εξαιρούνται μόνο οι αθλητές/τριες  κατά την διάρκεια του αγώνα.   
- Η χρήση μαγνησίας θα γίνεται σε ατομικές συσκευασίες που θα παρέχονται από την διοργάνωση. 
  
7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
Το κόστος συμμετοχής βαρύνει τα σωματεία, είναι 7,5€ ανά αθλητή-τρια. 
Η πληρωμή μπορεί να γίνει έως τη Δευτέρα 12/07/2021 και μόνον με κατάθεση στο λογαριασμό που διατηρεί η 
Ομοσπονδία, ΕΤΕ ΑΕ με αριθμό  080/480776-66 και IBAN GR 7101100800000008048077666.  
Θα πρέπει στην αιτιολογία να αναφέρεται το σωματείο καθώς και τον συγκεκριμένο αγώνα. 
Σωματεία που δεν έχουν εκπληρώσει την ως άνω οικονομική υποχρέωση, δε θα λάβουν μέρος στον αγώνα. 
Δε θα είναι δυνατή η πληρωμή την ημέρα του αγώνα. 
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