Θεσσαλονίκη 26/05/2016
Αρ. Πρωτ.: 291
Προς
- Σωματεία Ρυθμικής Γυμναστικής
- Πρόεδρο Κριτών Ρ.Γ.
Kοινοποίηση: Ε.Γ.Ο.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Β΄-Δ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Από την Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. προκηρύσσεται Διασυλλογικός Αγώνας Ρυθμικής Γυμναστικής Συλλόγων E΄
κατηγορίας με τους παρακάτω όρους και διατάξεις:
1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ
Ο Αγώνας θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, στο Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας - αίθουσα «Ι.
Μελισσανίδης» (Τέρμα Νέας Κρήνης), το Σάββατο 25/06/2016 – ώρα έναρξης 11:30.
2. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Οι αθλήτριες θα αγωνισθούν:
Α) σε Υποχρεωτικό πρόγραμμα χωρίς όργανο, ανά μία, δύο, τρεις και τέσσερις αθλήτριες.
Β) σε Ομαδικό πρόγραμμα με τέσσερις (4) μπάλες.
Τις απαιτήσεις των προγραμμάτων μπορείτε να τις βρείτε: http://bit.ly/1Wf92bh
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλήτριες συλλόγων Β΄-Δ΄ Περιφερειών που ανήκουν στη δύναμη
της Ε.Γ.Ο.-Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. με έτος γέννησης: 2008.
Τα δελτία των αθλητριών θα πρέπει να είναι θεωρημένα για το έτος 2016 από γιατρό και θα
προσκομιστούν στη Γραμματεία των αγώνων, στην Τεχνική Σύσκεψη.
4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής, θα πρέπει να συμπληρωθούν αποκλειστικά στο ειδικό έντυπο
συμμετοχής και να σταλούν στο email: info@aesgve.gr ή με φαξ στο 2310-489472 έως
17/06/2016.
Μετά τις 17/06/2016 οι δηλώσεις συμμετοχής δεν θα γίνονται δεκτές.
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Στη δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να δηλωθούν απαραίτητα τα όργανα στα οποία θα αγωνισθούν
οι αθλήτριες-ομάδες και να αναφέρεται το έτος γέννησης κάθε αθλήτριας, ο αριθμός του δελτίου
της, η προπονήτρια καθώς και ο αρχηγός ομάδος του συλλόγου.
Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα και να
φέρει τη σφραγίδα του σωματείου.
5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ - ΚΛΗΡΩΣΗ
Η Τεχνική Σύσκεψη-Κλήρωση, θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας το Σάββατο
25/06/2016-ώρα: 09:30.
6. ΦΟΡΜΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι Φόρμες για το κάθε πρόγραμμα των αθλητριών-ομάδων θα πρέπει να κατατεθούν στη
Γραμματεία του Αγώνα στην Τεχνική Σύσκεψη.
7. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΑ
Ο κάθε σύλλογος μπορεί να συμμετέχει χωρίς αριθμητικό περιορισμό αθλητριών-ομάδων και να
επιλέξει τις παρακάτω συνθέσεις ομάδων:


δυάδα, τριάδα ή τετράδα αθλητριών στο πρόγραμμα χωρίς όργανο



ελεύθερο ατομικό πρόγραμμα, μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχει δεύτερη αθλήτρια
στο σωματείο



πρόγραμμα με 4 Μπάλες (4 αθλήτριες υποχρεωτικά).

8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 Οι βαθμολογίες των αθλητριών-ομάδων θα ανακοινωθούν στο site της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. (aesgve.gr).
9. OIKONOMIKA
Η συμμετοχή των αθλητριών θα πραγματοποιηθεί άνευ οικονομικού αντιτίμου.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χρήστος Ψαθάς

Ειρήνη Μανδραβέλη
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