Θεσσαλονίκη 25/05/2018
Αρ. Πρωτ : 325

Προς
- Σωματεία Ενόργανης Γυμναστικής
- (Β΄ Περιφερειας)
- Προέδρους Κριτών Ε.Γ.
Κοινοποίηση: Ε.Γ.Ο.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ)
Από την Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. προκηρύσσεται Διασυλλογικός Αγώνας Ενόργανης Γυμναστικής Ε΄
κατηγορίας με τους παρακάτω όρους και διατάξεις:
1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη, στο Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας,
αίθουσα "Ιωάννης Μελισσανίδης" το Σάββατο 16/06/2018.
2. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Οι αθλητές-τριες θα αγωνισθούν στα προγράμματα της Ε΄ κατηγορίας σύμφωνα με το
ασκησιολόγιο που έχει γνωστοποιηθεί στους Συλλόγους από την Ε.Γ.Ο..
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές/τριες συλλόγων της Β΄ Περιφέρειας
που ανήκουν στη δύναμη της Ε.Γ.Ο.-Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. και
α) διαθέτουν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση στο άθλημα της Ενόργανης ή
β) καλλιεργούσαν το άθλημα της Ενόργανης Γυμναστικής πριν την εφαρμογή
του Ν. 2725/99 ή
γ) έχουν καταθέσει αίτηση στη ΓΓΑ για τη χορήγηση της Ειδικής Αθλητικής
Αναγνώρισης, προσκομίζοντας στην Ε.Γ.Ο. αντίγραφο της αίτησης.
Έτη γέννησης:
ΑΓΟΡΙΑ: 2010-2011.
ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 2011.
Μπορούν επίσης να λάβουν μέρος και αθλήτριες ηλικίας 8 ετών (έτος γέννησης
2010), υπό την προϋπόθεση μη συμμετοχής τους στον αγώνα της Α΄ φάσης
της Δ΄ κατηγορίας (21-22 Απριλίου), αλλά και στον προγραμματισμένο αγώνα
της τελικής φάσης της Δ΄ κατηγορίας (2-3 Ιουνίου).

.
•

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αθλητών/τριών που θα συμμετέχουν
από κάθε Σύλλογο

•

Για τη συμμετοχή απαιτείται η έκδοση κάρτας Α΄ κατηγορίας (δελτίο
αθλητικής ιδιότητας), καθώς και η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης στη γραμματεία,
πριν από την έναρξη των αγώνων.

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις θα γίνονται έως ώρα 23:59 της Τετάρτης 13/06/2018 μέσω δικτυακής
εφαρμογής, η είσοδος στην οποία πραγματοποιείται από το κεντρικό μενού «Συμμετοχή
σε
αγώνες/διοργανώσεις»
της
ηλεκτρονικής
πλατφόρμας
στη
διεύθυνση
www.onlinego.gr, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που έχουν χορηγηθεί από την
Ε.Γ.Ο. Η δήλωση που οριστικοποιείται με την προσάρτηση υπογραφών Προέδρου, Γ.
Γραμματέα και σφραγίδας του Σωματείου γίνεται δεκτή χωρίς την αποστολή της σε
φυσική μορφή. Σε διαφορετική περίπτωση η δήλωση θα εκτυπώνεται και αφού τεθούν
οι απαραίτητες υπογραφές και σφραγίδα του συλλόγου, θα αποστέλλεται στο email:
info@aesgve.gr ή με φαξ στο 2310-489472.
Μετά την ως άνω καταληκτική προθεσμία δε θα είναι δυνατή η πρόσβαση στο
σύστημα καθόσον θα τεθεί αυτομάτως εκτός λειτουργίας.
5. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ
Η ενημερωτική Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Γυμναστήριο
Μίκρας το Σάββατο 16/06/2018, μία ώρα πριν από την έναρξη των αγώνων.
6. ΑΠΟΝΟΜΕΣ
Σε κάθε αθλητή/τρια, θα απονεμηθεί μετάλλιο και δίπλωμα συμμετοχής.
7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Το κόστος συμμετοχής κάθε αθλητή/τριας βαρύνει τα σωματεία και είναι δέκα ευρώ
(10,00 €). Καταβάλλεται μόνο μέσω τραπέζης στο λογαριασμό που διατηρεί η
Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.,
Ε.Τ.Ε.
ΑΕ
με
Αριθμό:
256/296006-09
και
ΙΒΑΝ:
GR5301102560000025629600609. Στην αιτιολογία της τραπεζικής συναλλαγής
πρέπει να αναφέρεται η φράση «για συμμετοχή σε αγώνες» και να ακολουθεί η
σύντομη επωνυμία του σωματείου.
Αθλητές/τριες των σωματείων που δεν εκπληρώσουν την ως άνω οικονομική υποχρέωση,
δεν θα λάβουν μέρος στον αγώνα.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χρήστος Ψαθάς

Αλεξάνδρα Κακαντώνη

