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HELLAS GYM FOR LIFE CHALLENGE & EGO ASTRO GYM FESTIVAL 2019 

 

18 - 23 Ιουνίου 2019 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

EGO ASTRO GYM FESTIVAL 2019 

 

ΟΜΙΛΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  

 

– Είναι σημαντικό επίσης να δηλώσετε τον “Όμιλο Παρουσίασης" του κάθε προγράμματος. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καταχώρηση αυτό λαμβάνεται ότι μπορείτε σε όλους τους 

διαθέσιμους ομίλους του  Φεστιβάλ. Δηλώστε την  σειρά παρουσίασης που επιθυμείτε για 

το ανάλογο πρόγραμμα με δικαίωμα 2 επιλογών. 

– Το πρόγραμμα θα αναρτηθεί όταν ολοκληρωθούν οι οριστικές δηλώσεις συμμετοχής. 

– Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, καταργήσει ή να 

προσθέσει οτιδήποτε κρίνει ότι αφορά την καλύτερη οργάνωση του Φεστιβάλ 

– Oι ημέρες και ώρες παρουσίασης των ομίλων είναι : 

1η  ημέρα FESTIVAL            Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019 

ΟΜΙΛΟΣ Α         ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  16:00 

ΟΜΙΛΟΣ Β         ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ   18:00 

ΟΜΙΛΟΣ Γ         ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ   20:00 

2η  ημέρα FESTIVAL           Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019 

ΟΜΙΛΟΣ Δ         ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  16:00 

ΟΜΙΛΟΣ  Ε         ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ   18:00 

ΟΜΙΛΟΣ ΣΤ       ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ    20:00 

3η ημέρα FESTIVAL             Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019 

ΟΜΙΛΟΣ  Ζ         ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ   16:00 

ΟΜΙΛΟΣ Η         ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ   18:00 

ΟΜΙΛΟΣ Θ         ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ   20:00 
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5η  ημέρα FESTIVAL             Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 

ΟΜΙΛΟΣ  Ι          ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ   15:00 

6η  ημέρα FESTIVAL              Κυριακή  23  Ιουνίου 2019 

ΟΜΙΛΟΣ  Κ        ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ   10 :00 

 

 

 

 

 

HELLAS GYM FOR LIFE CHALLENGE 2019 

 

 

 

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ  

 

•Το κάθε πρόγραμμα θα μπορεί να συμμετέχει σε ΜΙΑ μόνο από τις παραπάνω κατηγορίες. 

 Α΄ Κατηγορία /ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (με αριθμό συμμετεχόντων 24 και άνω 

αθλητών /τριών όλων των γυμναστικών αθλημάτων ανεξαρτήτου ηλικίας και 

χρόνος προγράμματος 5 λεπτά  max). 

̶ Ελάχιστος αριθμός αθλητών ανά ομάδα τα 10 άτομα. 

 

 Β΄ Κατηγορία / ΜΙΚΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (με αριθμό συμμετεχόντων έως και 23 αθλητές 

/τριες όλων των γυμναστικών αθλημάτων ανεξαρτήτου ηλικίας και χρόνο 

προγράμματος 5 λεπτά max). 

̶ Ελάχιστος αριθμός αθλητών ανά ομάδα τα 10 άτομα. 

 

 Γ΄ Κατηγορία/ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ   (Ηλικία συμμετεχόντων 7 - 12 ετών και χρόνος 

προγράμματος 5 λεπτά max.)  

̶ Ελάχιστος αριθμός αθλητών ανά ομάδα τα 10 άτομα. 

̶ Στην Κατηγορία Γ΄/ ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ θα επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών με ηλικία 

έως και 2 χρόνια μεγαλύτερη ή μικρότερη από την επιτρεπόμενη για την ομάδα, και 

σε ποσοστό 10%. 

 

 Δ΄ Κατηγορία/ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ (Ηλικία συμμετεχόντων 2 - 6 ετών και χρόνος 

προγράμματος 3 λεπτά max).  

 Ελάχιστος αριθμός αθλητών ανά ομάδα  τα 6 άτομα. 

 Ο χρόνος διάρκειας του προγράμματος της Κατηγορίας Δ/ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ είναι 

μέγιστο 3 λεπτά. Η είσοδος και η έξοδος μπορούν να περιλαμβάνονται  στο συνολικό 

χρόνο των 3 λεπτών. 

 Στην Κατηγορία Δ/ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ θα επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών σε 

ποσοστό 10%, επί του συνόλου συμμετεχόντων έως και 2 χρόνια μεγαλύτερη από 

την επιτρεπόμενη ηλικία.  
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 ΕΙΔΙΚA ΒΡΑΒΕΙA HELLAS GYM FOR LIFE CHALLENGE  

 

̶ Στη  διοργάνωση HELLAS GYM FOR LIFE CHALLENGE  2019 θα απονεμηθούν τα 

παρακάτω ειδικά  βραβεία.  

̶ Για τα ειδικά βραβεία θα αποφασίσει η επιτροπή αξιολόγησης.   

̶ Η κάθε ομάδα θα  μπορεί να δηλώσει την υποψηφιότητα του προγράμματος για τα 

ειδικά βραβεία που επιθυμεί στο ανάλογο πεδίο της οριστικής  δήωσης συμμετοχής.  

̶ Η κάθε ομάδα θα  μπορεί να δηλώσει υποψηφιότητα από ένα έως τρία ειδικά βραβεία 

μέγιστο.  

̶ Σε κάθε ομάδα θα απονέμεται μόνο ένα ειδικό βραβείο. 

Τα ειδικά βραβεία είναι: 

1. Βραβείο Καλύτερης «Ενδυματολογικής και Αισθητικής παρουσίας»   

2. Βραβείο Πρωτοτυπίας - Καινοτομίας / «Ιδιαίτερης κατασκευής»   

3. Βραβείο καλύτερης Μουσικής  επένδυσης 

4. Βραβείο Ομάδας με καλύτερα στοιχεία Ενόργανης Γυμναστικής  

5. Βραβείο Ομάδας με καλύτερα στοιχεία Ρυθμικής Γυμναστικής  

6. Βραβείο Ομάδας με καλύτερα στοιχεία Ακροβατικής  Γυμναστικής  

7. Βραβείο Ομάδας με καλύτερα στοιχεία Τραμπολίνο    

8. Βραβείο Ομάδας με καλύτερα στοιχεία Αεροβικής Γυμναστικής, Rope Skipping, 

Cheerleading.  

9. Βραβείο καλύτερης ομάδας  «Απόδοσης θεατρικών στοιχείων»  

10. Βραβείο  καλύτερης ομάδας με στοιχεία Χορού 

11. Βραβείο Πολυπληθέστερης Ομάδας 

12. Βραβείο ηλικιακής διαφοροποίησης ( 4 -99 ετών ) 

13. Βραβείο  Πολλαπλής Ομαδικής  συμμετοχής  

14. Βραβείο 50+ 

15. Βραβείο με σεβασμό στη διαφορετικότητα / Βραβείο ενσωμάτωσης ατόμων 

διαφορετικών νοητικών και φυσικών ικανοτήτων 

16. Ειδικό βραβείο με προβολή θετικών μηνυμάτων  Ζωής και Οικολογικής Συνείδησης 

 

 Διευκρίνηση σχετικά με τα βραβεία 

̶ Το βραβείο “Πολλαπλής Ομαδικής συμμετοχής” θα απονεμηθεί σε σύλλογο ή 

φορέα ο οποίος θα συμμετέχει με τρία τουλάχιστον προγράμματα σε διαφορετικές 

κατηγορίες στο HELLAS GYM FOR LIFE CHALLENGE. Το υψηλότερο άθροισμα των 

βαθμολογιών των 3 προγραμμάτων  θα καθορίσει το τελικό αποτέλεσμα για την  

κατηγορία του βραβείου ¨Πολλαπλής συμμετοχής¨  

̶ Βραβείο 50+ θα απονεμηθεί  σε ομάδα στην οποία όλοι  συμμετέχοντες είναι άνω 

των 50 χρόνων. 

 

 Ειδικά για τις κατηγορίες Γ΄/ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ & Δ΄/ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ θα απονεμηθούν τα 

ειδικά βραβεία: 

1. Βραβείο ενδυμασίας 

2. Βραβείο πολυπληθέστερης ομάδας  
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̶ Θα δοθεί μετάλλιο ίδιου χρώματος σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στην 

κατηγορία Δ΄/ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ. 

̶ Προϋπόθεση για να δοθούν βραβεία χωριστά για κάθε μία από τις κατηγορίες 

Γ΄/ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ  & Δ΄/ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ είναι να συμμετέχουν τουλάχιστον 10 ομάδες 

σε καθεμία κατηγορία. 

̶ Αν δεν υπάρξει ο ανάλογος  αριθμός ομάδων, τότε και οι δύο κατηγορίες θα 

ενσωματωθούν σε μία κατηγορία. 

 

 Επιπλέον στο HELLAS GYM FOR LIFE CHALLENGE θα απονεμηθούν τα  παρακάτω 

βραβεία από την Οργανωτική επιτροπή σε συνεργασία με την Επιτροπή 

Αξιολόγησης. 

 Βραβείο Πρωταθλητών 

 Βραβείο Ευ Αγωνίζεσθαι 

 Βραβείο Χορηγού 

 

ΠΡΟΒΕΣ ΟΜΑΔΩΝ  

 

Η διοργάνωση HELLAS GYM FOR LIFE CHALLENGE θα παρέχει χρόνο για πρόβες στις  

ομάδες στις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες: 

 

• Δευτέρα        17/6/2019      ώρα 12:00- 21:00 

• Τρίτη             18/6/2019   ώρα  09:30-13:00 

• Τετάρτη        19/6/2019     ώρα  09:30-13:00 

• Πέμπτη          20/6/2019        ώρα  09:30-13:00 

• Παρασκευή   21/6/2019    ώρα   09:30-13:00 

 

Παρακαλούνται οι ομάδες που θέλουν πρόβα να συμπληρώσουν ημέρα και ώρα στο 

ανάλογο πεδίο της οριστικής δήλωσης συμμετοχής. Ο διαθέσιμος χρόνος πρόβας για το 

κάθε πρόγραμμα παρουσίασης είναι στα  12 λεπτά περίπου.  

Το πρόγραμμα προβών θα αναρτηθεί όταν ολοκληρωθούν οι οριστικές δηλώσεις 

συμμετοχής. 

Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, καταργήσει ή να 

προσθέσει οτιδήποτε κρίνει ότι αφορά την καλύτερη οργάνωση της διοργάνωσης. 

 

           Αθήνα, 22/02/2019 
 

 


