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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΥ
Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’ ΚΑΙ Β’)
Β’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Από την Ε.Γ.Ο. προκηρύσσεται η Τελική Φάση Τραμπολίνο Συλλόγων και Ατομικού Δ’
κατηγορίας Β’ Περιφέρειας με τους παρακάτω όρους και διατάξεις:
1.ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ
Οι αγώνες θα γίνουν στο κλειστό Γυμναστήριο Πολυγύρου Χαλκιδικής στις 12-13 Μαΐου
2018.
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αθλητές-τριες θα αγωνισθούν σε υποχρεωτικά και ελεύθερα προγράμματα στα παρακάτω
αγωνίσματα, σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα βαθμολογίας της F.I.G. και τις τροποποιήσεις
που έχουν εφαρμοστεί για την Ελλάδα όπως αυτές αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό
Τραμπολίνο 2018 που έχει εκδώσει η Ε.Γ.Ο.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΒ΄ (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β)
ΔΑ΄ (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α)

ΟΡΓΑΝ
Α
ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟ
ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ
ΔΙΠΛΟ
ΜΙΝΙΤΡΑΜΠ

3. ΟΡΓΑΝΑ
Οι διαστάσεις των οργάνων είναι σύμφωνα με το Διεθνή Κώδικα Βαθμολογίας της F.I.G. όπως
έχει κοινοποιηθεί με τους κανονισμούς Τραμπολίνο.
4.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
α) Οι σύλλογοι που διαθέτουν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση στο άθλημα της Ρυθμικής
Γυμναστικής.

β) Οι σύλλογοι που καλλιεργούσαν το άθλημα του Τραμπολίνο πριν την εφαρμογή του Ν.
2725/99.
γ) Οι σύλλογοι που έχουν καταθέσει αίτηση στη ΓΓΑ για τη χορήγηση της Ειδικής Αθλητικής
Αναγνώρισης, προσκομίζοντας στην Ε.Γ.Ο. αντίγραφο της αίτησης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές-τριες συλλόγων που έχουν προκριθεί,
ανήκουν στη δύναμη της Ε.Γ.Ο. και πληρούν τους παρακάτω όρους:
Α. Να έχουν δελτίο Τραμπολίνο της Ε.Γ.Ο.
Β. Οι ηλικίες των κατηγοριών να είναι αυτές που περιγράφονται στο καλεντάρι και
καθορίζονται με βάση το έτος γέννησης.
Γ. Οι ομάδες και οι αθλητές-τριες να έχουν προκριθεί από τους προκριματικούς αγώνες Β
Περιφέρειας και αναφέρονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση.
Δ. Να μην έχουν αξιολογηθεί με μηδέν (0) στον Προκριματικό της περιφέρειάς τους.
Κάθε σωματείο του οποίου έχουν προκριθεί το ελάχιστο 3 αθλητές στο Πανελλήνιο ή την
Τελική Φάση (ανεξαρτήτου κατηγορίας) στο ατομικό, έχει το δικαίωμα χρήσης της Λευκής
Κάρτας μόνο για ένα επιπλέον αθλητή και εφόσον αυτός δεν έχει καταφέρει λόγω πτώσης
να εκπληρώσει μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις. Η χρήση της Λευκής Κάρτας θα
πρέπει να επισημαίνεται σε παρένθεση δίπλα στο όνομα του αθλητή στην δήλωση
συμμετοχής.
Τα σωματεία που λαμβάνουν μέρος στο ομαδικό, υποχρεούνται να συγκροτήσουν ομάδα
που θα απαρτίζεται από τους ίδιους αθλητές-τριες που συμμετείχαν στους προκριματικούς,
για κάθε κατηγορία και αγώνισμα. Η ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον τρεις (3) έως και
τέσσερις (4) αθλητές-τριες.
Οι τρεις καλύτερες βαθμολογίες ανά πρόγραμμα και όργανο συνθέτουν το
ομαδικό του Συλλόγου.
Τα ζευγάρια του συγχρονισμένου Τραμπολίνο πρέπει να απαρτίζονται από αθλητές-τριες του
ίδιου σωματείου που έχουν προκριθεί στο ατομικό ή ομαδικό.
Τα δελτία των αθλητών-τριών πρέπει να είναι θεωρημένα για το έτος 2018 από
γιατρό και θα προσκομισθούν στη γραμματεία του αγώνα κατά τη Τεχνική
Σύσκεψη, μαζί με τις κάρτες αγώνα των αθλητών-τριών.
5. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Όλα τα αγωνίσματα σε όλες τις κατηγορίες, εκτός από το συγχρονισμένο Τραμπολίνο, θα
διεξαχθούν σε δύο φάσεις:
Προκριματική Φάση : Η σειρά που θα αγωνισθούν οι αθλητές-τριες στην προκριματική
φάση, θα καθορισθεί ύστερα από κλήρωση. Οι αθλητές-τριες κάθε κατηγορίας και
αγωνίσματος θα πρέπει να παρουσιάσουν δύο προγράμματα σύμφωνα με τον εσωτερικό
κανονισμό του 2018.
Τελική Φάση: Οι οκτώ (8) πρώτοι αθλητές της προκριματικής φάσης για κάθε
κατηγορία και κάθε αγώνισμα, προκρίνονται στην Τελική φάση και η σειρά που θα
αγωνισθούν θα είναι αντίστροφη της σειράς πρόκρισής τους. Στο συγχρονισμένο Τραμπολίνο
θα υπάρχει μόνο Τελική Φάση και κάθε σωματείο θα μπορεί να συμμετέχει το πολύ με 2
ζευγάρια.
Βαθμολόγηση Ομάδων: Η αξιολόγηση των ομάδων γίνεται από την προκριματική φάση
των ατομικών αγωνισμάτων κάθε κατηγορίας σε κάθε όργανο. Η βαθμολογία βγαίνει από το
άθροισμα των τριών (3) καλύτερων βαθμολογιών που απέκτησαν οι αθλητές-τριες μέλη
κάθε ομάδας σε κάθε πρόγραμμά τους. Στο αγώνισμα του Συγχρονισμένου Τραμπολίνο δεν
υπάρχει Ομαδικό.
6. ΑΠΟΝΟΜΕΣ
Στο Τελική Φάση θα γίνουν απονομές στο ατομικό και ομαδικό σε όλα τα όργανα και τις
κατηγορίες.
7. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρωθούν αποκλειστικά στην ειδική φόρμα
excel η οποία είναι διαθέσιμη στην ενότητα downloads της επίσημης ιστοσελίδας της
Ομοσπονδίας www.ego-gymnastics.gr. Η συμπληρωμένη φόρμα θα πρέπει να σταλεί
ηλεκτρονικά σε αρχείο excel μέχρι τις 3 Μαΐου 2018.
Στις δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αναφέρεται το έτος γέννησης κάθε αθλητή – τριας,
ο (η) προπονητής – τρια, ο αρχηγός ομάδας του συλλόγου, καθώς υπογραφές,
ονοματεπώνυμο Προέδρου, Γενικού Γραμματέα και σφραγίδα του συλλόγου. Μετά τις 3
Μαΐου 2018 οι δηλώσεις συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές.

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ
Η τεχνική σύσκεψη θα γίνει στο Κλειστό Γυμναστήριο Πολύγυρου σε μέρα και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί με το πρόγραμμα του αγώνα. Οι κάρτες αγώνων θα πρέπει να παραδίδονται
συμπληρωμένες στην ώρα της Τεχνικής Σύσκεψης. Σε αντίθετη περίπτωση ο αθλητής ή η
ομάδα θα αποκλείεται από τον Αγώνα.
9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
Θα ισχύουν όσα ορίζονται στον Τεχνικό Κανονισμό της FIG και Κανονισμό Κριτών Ε.Γ.Ο.
Οι ενστάσεις 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 καταβάλει πενήντα ευρώ (50€), για την δεύτερη ένσταση εκατό ευρώ
(100€) και για την τρίτη εκατόν πενήντα ευρώ (150€).
Σε περίπτωση που η ένσταση δεν γίνει αποδεκτή τα χρήματα παρακρατούνται από την
διοργανώτρια αρχή ενώ αν δικαιωθεί τα χρήματα επιστρέφονται και η διαδικασία της
υποβολής ξεκινάει και πάλι από το σημείο που ήταν πριν από την συγκεκριμένη ένσταση. Τα
χρήματα των ενστάσεων θα καταβάλλονται μαζί με το έντυπο της ένστασης στη διοργανώτρια
αρχή του αγώνα.
10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Το κόστος συμμετοχής βαρύνει τα σωματεία, είναι 20€ ανά αθλητή-τρια.
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.
Για την Ε.Γ.Ο.
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βασιλειάδης

Ο Γενικός Γραμματέας
Αθανάσιος Σταθόπουλος

