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Προς
Ενδιαφερόμενα σωματεία Ακροβατικής Γυμναστικής
Κύριε Πρόεδρε,
Σας γνωρίζουμε ότι με εισήγηση της Τ.Ε. Ακροβατικής Γυμναστικής που εγκρίθηκε
στο 12ο Διοικητικό Συμβούλιο της 20ής Μαΐου 2021 της Ε.Γ.Ο., καλούνται τα
σωματεία-μέλη της Ε.Γ.Ο. των οποίων αθλητές-αθλήτριες ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Ηλικιών (23-26/09) και στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών & Εφήβων-Νεανίδων (29/09 - 03/10), στο Πέζαρο
της Ιταλίας, να το πράξουν εγγράφως αποστέλλοντας δήλωση συμμετοχής, το
αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11 Ιουνίου και ώρα 13:00, στο e-mail της Ε.Γ.Ο.
(ego@otenet.gr).
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές-τριες, με ηλικία:
AGE GROUP (ΑΓΩΝΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ)
11-17 (με μέγιστη διαφορά τα 5 έτη μεταξύ των συναθλητών)
12-19 (με μέγιστη διαφορά τα 6 έτη μεταξύ των συναθλητών)
JUNIOR (ΕΦΗΒΟΙ - ΝΕΑΝΙΔΕΣ)
13-20 (με μέγιστη διαφορά τα 6 έτη μεταξύ των συναθλητών)
SENIOR (ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ)
15 και πάνω
(European Gymnastics Directives: Ευρωπαϊκοί Αγώνες Ηλικιών - Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών & Εφήβων-Νεανίδων)
2. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Αθλητές-τριες
 Ελληνική υπηκοότητα
 Κάρτα αθλητή της Ε.Γ.Ο. σε ισχύ






Κάρτα αθλητή της FIG σε ισχύ (Δείτε ΕΔΩ πληροφορίες για την έκδοσηανανέωση της κάρτας)
Διαβατήριο σε ισχύ
Θεωρημένη κάρτα υγείας (για τη συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής)
Ό,τι ορίζουν τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για τα ταξίδια στο
εξωτερικό

Προπονητές-τριες
 Διαβατήριο σε ισχύ
 Ενημέρωση για την καινούργια βάση δεδομένων για τους προπονητές από
τη FIG (Δείτε ΕΔΩ πληροφορίες)
 Ό,τι ορίζουν τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για τα ταξίδια στο
εξωτερικό
Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής αθλητών-τριών
σωματείων-μελών της Ε.Γ.Ο., θα σας γνωστοποιηθεί η διαδικασία επιλογής, μέσω
τηλεδιάσκεψης.
Η Τ.Ε. Ακροβατικής Γυμναστικής θα κάνει την τελική της εισήγηση στο Δ.Σ. της
Ε.Γ.Ο., το οποίο θα πάρει την οριστική απόφαση για το ποιοι αθλητές-τριες θα
εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Τέλος, μετά από εισήγηση της Τ.Ε. Ακροβατικής Γυμναστικής και απόφαση του Δ.Σ.
της Ε.Γ.Ο., εγκρίνεται η δαπάνη του 50% του συνολικού ποσού των εξόδων των
ζευγαριών-ομάδων που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα έτους 2021.
Η Τ.Ε. θα κάνει την τελική της εισήγηση στο Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο., το οποίο θα πάρει την
οριστική απόφαση για το ποιοί αθλητές-τριες θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο
επικείμενο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

