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ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ  
Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ) 

Β - Δ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 
 

 Από την Ε.Γ.Ο. προκηρύσσεται ο αγώνας τελική φάση Ενόργανης Γυμναστικής Δ΄ κατηγορίας Β-Δ 
περιφερειών με τους παρακάτω όρους και διατάξεις : 
1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ : 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην Θεσσαλονίκη στο Ε.Γ. Μίκρας, αίθουσα «Ιωάννης Μελισσανίδης» στις 
14 - 15 Ιουνίου 2014. 

2. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : 
Οι αθλητές-τριες θα αγωνισθούν στα υποχρεωτικά προγράμματα που έχουν κοινοποιηθεί από την 
Ε.Γ.Ο. στους συλλόγους. 

3. ΥΨΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ : 
Το ύψος των οργάνων είναι αυτό που προβλέπεται από τους κανονισμούς της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Γυμναστικής (F.I.G.). 
ΑΓΟΡΙΑ 
Α) Άλμα ίππου: 1,10 m. min 
B) Ύψος διζύγου: 1,60-1,75 m. 
Γ) Ύψος μονοζύγου: 2,35 m. 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 
Α) Άλμα ίππου: 1,10 m. min 
B) Ύψος μπάρας διζύγου: 2,12 m. (+-3сm) 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές-τριες συλλόγων που ανήκουν στη δύναμη της Ε.Γ.Ο. με τις 
παρακάτω ηλικίες : 

Αγόρια   Παμπαίδες Α΄: 2003  
       Παμπαίδες Β΄: 2006-2005-2004  

(επιτρέπεται η συμμετοχή έως δύο (2) αθλητών ηλικίας 8 ετών δηλ. με έτος γέννησης 2006 για κάθε 
σύλλογο). 

Κορίτσια  Παγκορασίδες Α΄: 2004  
  Παγκορασίδες Β΄: 2006-2005 

Τα δελτία των αθλητών-τριών θα πρέπει να είναι θεωρημένα για το έτος 2014 από Γιατρό και 
θα προσκομιστούν στη γραμματεία των αγώνων, στην Τεχνική Σύσκεψη. 
 
 
 
 



Η ομάδα κάθε συλλόγου αποτελείται από επτά (7) αθλητές-τριες και για το ομαδικό αγώνισμα  θα 
λαμβάνονται υπ' όψιν οι πέντε (5) καλύτερες βαθμολογίες σε κάθε όργανο από τις επτά (7). 

5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να σταλούν με email: ego@otenet.gr (ονοματεπώνυμο & 
υπογραφές Προέδρου, Γενικού Γραμματέα και σφραγίδα του συλλόγου) ή με Fax 2109887329,  στα 
γραφεία της Ε.Γ.Ο. μέχρι τις 05 Ιουνίου 2014 αποκλειστικά στο ειδικό έντυπο, δήλωση συμμετοχής,  
το οποίο, είναι διαθέσιμο στην ενότητα downloads της επίσημης ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας 
www.gymnastics.gr 
Μετά τις 05 Ιουνίου 2014, οι δηλώσεις συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές. 
Στις δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία γέννησης κάθε αθλητή, οι 
προπονητές [μέχρι δύο (2)] καθώς και ο αρχηγός Ομάδος του Συλλόγου. 

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ: 
Η ενημερωτική Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Εθνικού 
Γυμναστηρίου Μίκρας την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014 και ώρα 18:00. 

7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: 
Θα ισχύουν όσα ορίζονται στον Τεχνικό Κανονισμό της F.I.G. και κανονισμό κριτών της Ε.Γ.Ο. 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται από τον αρχηγό ομάδας στην γραμματεία των αγώνων σε διάστημα 5΄ 
από την ανακοίνωση της βαθμολογίας. Κάθε σύλλογος έχει δικαίωμα να υποβάλλει τρεις (3) ενστάσεις 
στον αγώνα. 
Για την πρώτη ένσταση καταβάλλεται το χρηματικό ποσό των πενήντα ευρώ (50,00 €), για την δεύτερη 
ένσταση εκατό ευρώ (100,00 €) και για την τρίτη ένσταση εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €). Τα 
παραπάνω ποσά καταβάλλονται μαζί με το έντυπο της ένστασης στην διοργανώτρια Αρχή. 
Σε περίπτωση ένστασης, αν η βαθμολογία παραμείνει αμετάβλητη, τα χρήματα που καταβλήθηκαν 
κρατούνται από την διοργανώτρια Αρχή ενώ στην περίπτωση που η βαθμολογία μεταβληθεί (αυξηθεί) 
τα χρήματα επιστρέφονται στον αρχηγό της ομάδας και η διαδικασία της υποβολής ξεκινάει και πάλι 
από το σημείο που ήταν πριν από την συγκεκριμένη ένσταση. 

8. ΑΠΟΝΟΜΕΣ : 
Απονομές θα γίνουν στο Ομαδικό, Σύνθετο Ατομικό και σε κάθε όργανο.  

9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
Σας γνωρίζουμε ότι το κόστος συμμετοχής, βαρύνει τα σωματεία, και είναι 20€ ανά αθλητή-τρια. 
Η πληρωμή μπορεί να γίνει:  
- Με κατάθεση στο λογαριασμό που διατηρεί η Ομοσπονδία, ΕΤΕ ΑΕ με αριθμό 080/480776-66 και 
IBAN GR 7101100800000008048077666 
- ή  με πληρωμή στη γραμματεία αγώνων, κατά τη διάρκεια της Τεχνικής Σύσκεψης 
και σε κάθε περίπτωση, πριν την έναρξη του αγώνα, άλλως οι αθλητές-τριες των σωματείων, που δεν 
έχουν εκπληρώσει την ως άνω οικονομική υποχρέωση, δεν θα λάβουν μέρος στον αγώνα.  
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