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Αθήνα, 17/07/2019
αρ. πρωτ. 4738
Προς
Ενδιαφερόμενα σωματεία Ρυθμικής Γυμναστικής
Κοιν: Διοίκηση Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά
Κύριε Πρόεδρε,
Σας γνωρίζουμε ότι μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής Ρυθμικής Γυμναστικής Ε.Γ.Ο.,
ενόψει του προγραμματισμού της νέας αγωνιστικής χρονιάς 2020, θα διεξαχθεί test με σκοπό την
καταγραφή και αξιολόγηση της φυσικής, τεχνικής και αγωνιστικής ικανότητας και κατάστασης,
αθλητριών κατηγορίας Νεανίδων (έτος γέννησης 2004) και Γυναικών (2003 και μεγαλύτερες).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εν ενεργεία αθλήτριες, με εγγραφή τους στο μητρώο αθλητών της
Ε.Γ.Ο. των αντίστοιχων κατηγοριών.
Οι αθλήτριες που θα λάβουν μέρος στο τεστ θα πρέπει:



Να είναι κάτοχος κάρτας Α΄ κατηγορίας, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ για το έτος 2019,
καθώς και θεωρημένη από ιατρό κάρτας υγείας ή ιατρικής βεβαίωσης.
Να έχουν ελληνική υπηκοότητα.



Να φέρουν ένα σετ οργάνων: στεφάνι, μπάλα, κορίνες, κορδέλα.

Θα προπονηθούν και θα αξιολογηθούν από κλιμάκιο της Ομοσπονδίας στο Κ.Υ.Ε. Αγίου Κοσμά.
Στόχος του test είναι ο χαρακτηρισμός των αθλητριών σε επίλεκτες ενόψει των αγωνιστικών στόχων της
Ε.Γ.Ο.
Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής επιβαρύνουν τους συλλόγους.
Οι αθλήτριες θα πρέπει να παρουσιαστούν στις 24-25/07/2019 και ώρα 09:00 στο Κ.Υ.Ε. Αγίου
Κοσμά.
Οι συγκεκριμένες ώρες προσέλευσης μπορούν να διαφοροποιηθούν μόνο για όσες αθλήτριες
επιθυμούν να συμμετάσχουν στο τεστ και ανήκουν στις περιφέρειες Β-Γ-Δ.
Παρακαλούμε, όπως οι σύλλογοι ενημερώσουν εγγράφως, μέχρι και τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019,
τη Γραμματεία της ΕΓΟ, δηλώνοντας την αθλήτρια ή τις αθλήτριες τους που θα λάβει/ουν μέρος στο
τεστ.

Για την Ε.Γ.Ο.
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βασιλειάδης

Ο Γενικός Γραμματέας
Αθανάσιος Σταθόπουλος

