
ΡΟΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
 

 Στην μικρή κατηγορία παγκοραςίδων και παμπαίδων προςθζτουμε μία ακόμα ηλικιακή βαθμίδα 
των 7 ετών και οι αγωνιςτικζσ  κατηγορίεσ διαμορφώνονται ωσ εξήσ : 
 

ΚΟΙΤΣΙΑ 
ΡΑΓΚΟΑΣΙΔΕΣ  Β΄  7 και 8 ετών 
ΡΑΓΚΟΑΣΙΔΕΣ  Α΄  9 και 10 ετών 
ΚΟΑΣΙΔΕΣ               11 – 12 – 13  ετών  (Γ1 – Γ2 – Γ3) 
ΝΕΑΝΙΔΕΣ                14 – 15 ετών 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ                 16 ετών και άνω 
*ΕΛΡΙΔΕΣ  4 – 6  ετών ( χωρίσ αγωνιςτικζσ υποχρεώςεισ, με αθλητικζσ δραςτηριότητεσ τφπου επιδείξεων ) 
 

ΑΓΟΙΑ  
ΡΑΜΡΑΙΔΕΣ  Β΄     7 – 8 και 9 ετών  
ΡΑΜΡΑΙΔΕΣ  Α΄     10 και 11 ετών  
ΡΑΙΔΕΣ                    12 – 13 – 14  ετών (Γ1 – Γ2 – Γ3 ) 
ΕΦΗΒΟΙ                  15 – 16 – 17 ετών  
ΑΝΤΕΣ                   18 και άνω  
*ΕΛΡΙΔΕΣ  4 – 6 ετών (χωρίσ αγωνιςτικζσ υποχρεώςεισ, με αθλητικζσ δραςτηριότητεσ τφπου επιδείξεων ) 
 

ΑΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ανά κατθγορία για τον ομαδικό αγϊνα κα είναι : 
Για ΠΑΓΚΟΡΑΙΔΕ Αϋ , Βϋ -  ΚΟΡΑΙΔΕ , ΠΑΜΠΑΙΔΕ Αϋ , Βϋ - ΠΑΙΔΕ   
 6 αθλητζσ ή αθλήτριεσ εκ των οποίων θα μετράνε οι 5 καλφτερεσ βαθμολογίεσ του ςυνθζτου 

ατομικοφ του κάθε αθλητή – τριασ για την ομαδική κατάταξη. 
Για ΝΕΑΝΙΔΕ – ΓΤΝΑΙΚΕ ,  ΕΦΗΒΟΤ – ΑΝΣΡΕ  ότι προβλζπεται από τον διεκνι κανονιςμό τθσ FIG. 
 
 Η κατάταξθ και οι απονομζσ των ακλθτϊν -τριϊν προτείνεται να γίνονται ανά χρονολογία γζννθςθσ ϊςτε 

να διαμοιράηονται τα μετάλλια ανά θλικία για το φνκετο Ατομικό και τα Σελικά Οργάνων. Συνεπώσ θα 
ζχουμε κατάταξη και απονομή για τον ομαδικό αγώνα ανά κατηγορία , κατάταξη και απονομή για το 
ςφνθετο ατομικό ανά ηλικία και κατάταξη και απονομή για τα τελικά οργάνων ανά ηλικία.  

 Τπενκυμίηουμε ςτα ςωματεία και ςτουσ προπονθτζσ ότι τόςο ςτον τεχνικό κανονιςμό όςο και ςτισ 
θλικιακζσ διαβακμίςεισ για τθν αγωνιςτικι ςεηόν 2022 – 2024 πικανόν να προκφψουν  αλλαγζσ και 
τροποποιιςεισ μετά από ειςιγθςθ των μελϊν τθσ τεχνικισ επιτροπισ ανάπτυξθσ και αγϊνων και μετά από 
τισ τελικζσ φάςεισ των κατθγοριϊν τθσ κάκε αγωνιςτικισ χρονιάσ που διανφουμε.   

 Σα  προτεινόμενα προγράμματα πικανϊν να διαφοροποιθκοφν ςε κάποια όργανα μετά τον πρϊτο ι 
δεφτερο χρόνο εφαρμογισ τουσ ανάλογα το επίπεδο των ακλθτϊν, τισ ςυμμετοχζσ, τισ προςαρμογζσ (μετά 
τθν πανδθμία) και τουσ διαχρονικοφσ ςτόχουσ που κζτει θ ομοςπονδία όχι μόνο για τθν μαηικοποίθςθ του 
ακλιματοσ αλλά και για τθν ποιότθτα και πρόοδο ςε ςχζςθ με τισ διεκνείσ προοπτικζσ και εξελίξεισ! 
 

* Πτι δεν αναφζρεται ςτισ παροφςεσ αγωνιςτικζσ τροποποιήςεισ ιςχφει ο προηγοφμενοσ κανονιςμόσ τησ 
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Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ 

ΤΣΕΓΚΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ 
ΤΑ ΜΕΛΗ: 
ΚΟΜΙΔΗ ΑΘΑΝΑΙΟ  (ΣΕΧΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ) 
ΑΛΑΓΑ ΑΘΑΝΑΙΟ 
ΣΟΠΑΝΟΓΛΟΤ ΗΛΙΑ 
ΠΕΡΡΟΤ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ 
ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ 
ΜΗΣΑ ΜΑΡΑΓΔΗ 
ΒΕΛΕΣΖΕΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ  
ΙΟΤΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ  
ΔΟΝΣΗ ΑΝΑΣΑΙΑ 
*ε ςυνεργαςία με τουσ προζδρουσ κριτϊν των αντίςτοιχων ακλθμάτων : ΜΕΛΛΟΤ ΦΩΣΕΙΝΗ και ΜΠΟΤΣΑΚΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ 

 


