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Άρθρο 1 : Ορισμός
Η Επιτροπή Κρίσης των αθλημάτων Γυμναστικής: Ενόργανης Ανδρών - Ενόργανης ΓυναικώνΡυθμικής – Τραμπολίνο – Αεροβική – Ακροβατική - Parkur, και οποιαδήποτε άλλο άθλημα της
Γυμναστικής, έχει την αθλητική αναγνώριση από τη ΓΓΑ και είναι στη δύναμη της Ε.Γ.Ο., το
ανώτερο όργανο λειτουργίας των κριτών & της κρίσης.
Αποτελείται από 7 μέλη και τον/την Πρόεδρο. ’Έχει θητεία ίδια με το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 2 : Συγκρότηση
Ο Πρόεδρος είναι μη εν ενεργεία διεθνής κριτής και ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Μέλη της επιτροπής ορίζονται από το ΔΣ και είναι οι υπεύθυνοι κριτών σε κάθε άθλημα.
Άρθρο 3 : Αρμοδιότητες
Η Επιτροπή Κρίσης έχει τις εξής αρμοδιότητες:
3.1 Την ενίσχυση του έργου της αθλητικής ομοσπονδίας στη σχεδίαση, τη
χάραξη και τη
βελτίωση της κρίσης,
3.2 Την εισήγηση προς το διοικητικό συμβούλιο για την οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης των
κριτών.
3.3 Την παρακολούθηση του έργου των κριτών, την επιλογή, την αξιολόγηση και την προαγωγή
των κριτών εθνικών πρωταθλημάτων από κατηγορία σε κατηγορία, με βάση τα κριτήρια του
παρόντος.
3.4 Εκπονεί τους κανονισμούς κριτών και τους υποβάλλει στο Δ.Σ για έγκριση, παρακολουθεί και
ελέγχει την εφαρμογή τους και εισηγείται στο Δ.Σ πιθανές τροποποιήσεις.
3.5 Συντάσσει τους πίνακες κριτών ανά κατηγορία με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στον γενικό
κανονισμό των κριτών και τους υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση κατ’ έτος.
3.6 Ορίζει τους κριτές, πριν την έναρξη της Αγωνιστικής Περιόδου, για όλους τους
Αγώνες
Εσωτερικού και Εξωτερικού της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, σύμφωνα με τα κριτήρια του
κανονισμού κριτών του κάθε αθλήματος..
Οι κριτές ενημερώνονται εγγράφως μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
τηλεφωνικά.
3.7 Είναι αρμόδια για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών στους κριτές που προβλέπονται από
τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και για την εκδίκαση ενστάσεων κακής κρίσης, που τυχόν
προβλέπονται από τους οικείους κανονισμούς.
Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Κρίσης επιτρέπεται έφεση ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής
της Ε.Γ.Ο., η οποία ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, που αρχίζει την
επομένη της κοινοποίησης ή της με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γνώσης της απόφασης.
Δικαίωμα έφεσης έχει ο κριτής στον οποίο έχει επιβληθεί η ποινή.
3.8 Να αντιμετωπίζει κάθε άλλο θέμα που ανατίθεται σε αυτή από το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο.
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Άρθρο 4: Γενικές Διατάξεις
4.1 Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κρίσης, επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Γ.Ο.

Τροποποίηση των παρόντων κανονισμών γίνεται εφόσον υπάρξουν νέες νομοθετικές διατάξεις η
άλλες αλλαγές, κανονιστικές πράξεις ανωτέρων φορέων.
Ο Κανονισμός Κριτών, ψηφίστηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης Ιανουαρίου 2022, της
Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.).

Για το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Σταθόπουλος

Ο Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος Πανταζής
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