
 

  
ALL STAR CHEER OPEN 2022 

«υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Cheerleading»  
 

     
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ  ΕΥΟΤΝ ΟΛΕ ΟΙ ΟΜΑΔΕ ΠΟΤ ΑΝΗΚΟΤΝ Ε ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ &  ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ 

ΤΛΛΟΓΟΤ, ΥΟΛΕΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ,  ΥΟΛΕ ΥΟΡΟΤ, ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΕ ΟΜΑΔΕ κλπ 

Οι αγώνες περιέτοσν ηον διαγωνιζμό ηης Εσρωπαϊκής Λίγκας (European Cheer League) 
 

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  & ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 
26 ΙΟΤΝΙΟΤ 2022, Αθήνα - Ελλάδα 
 

2. ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΟΜΑΔΩΝ 
Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζα θιείζνπλ ζηις 30 Απριλίοσ 2022.  
Registration Greek | OLYMPUS International Open (olympuscheeropen.eu) 
 

3. ΑΡΙΘΜΟ ΟΜΑΔΩΝ 
Ο θάζε θνξέαο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κε όζεο νκάδεο ζέιεη. 
Ο θάζε θνξέαο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε όζα αγωλίζκαηα ζέιεη. 
 

4. ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ 
PERFORMANCE CHEER Categories  
TEAM CHEER FREESTYLE POM / ECL Senior & Junior 
TEAM CHEER HIP HOP  
TEAM CHEER JAZZ  
TEAM HIGH KICKS  
CHEERLEADING Categories 
TEAM COED PREMIER / ECL Senior 
TEAM ALL GIRLS PREMIER / ECL Senior 
TEAM COED ELITE / ECL Junior 
TEAM ALL GIRLS ELITE / ECL Junior 
TEAM ALL GIRLS / level 4 
TEAM COED / level 4 
GROUP STUND / CHEER WHEELS  
DOUBLE / DUO Categories  
DOUBLE CHEER FREESTYLE POM / ECL Senior & Junior 
DOUBLE CHEER HIP HOP / ECL Senior & Junior 
DOUBLE CHEER JAZZ  
DUO CHEERLEADING  

https://olympuscheeropen.eu/registration-greek


 

 

5. ΗΛΙΚΙΑΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
SENIOR 
2008, 2007,2006,2005,2004 θαη πξηλ  
JUNIOR 
2010, 2009,2008,2007-2006 
YOUTH (αιιαγή νλνκαζίαο γηα ηα  Junior B) 
2013,2012, 2011, 2010, 2009  
MINI (αιιαγή νλνκαζίαο γηα ηα Junior Α) 
2015, 2014, 2013,2012,2011,2010, 2009 
ΣΙΝΤ (αιιαγή νλνκαζίαο γηα ηα Junior mini) 
2017, 2016, 2015, 2014 
CHEER MOMS  
1997 θαη πξηλ 
VETERANS 
2002 θαη πξηλ 
 

6. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 
Σην Olympus All Star Cheer Open 2022, αθνινπζνύληαη νη θαλνληζκνί ηεο ICU. 
Γηα ηνπο θαλνληζκνύο ηεο Δπξωπαϊθήο Λίγθαο παηήζηε ζην link  European Cheer League rules  
 

7. ΜΕΣΑΠΗΔΗΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΝ 
Μεηαπεδήζεηο (Cross-overs) κεηαμύ θαηεγνξηώλ θαη ειηθηώλ επηηξέπνληαη. Αζιεηέο-αζιήηξηεο κηθξόηεξεο ειηθηαθήο 
θαηεγνξίαο κπνξνύλ λα αγωλίδνληαη ζε νκάδεο κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο.  
 

8.  ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΗΣΩΝ/ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ 
5-24 αζιεηέο – αζιήηξηεο ζε όιεο ηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο 

 

ηο OLYMPUS ALL STAR CHEER OPEN 
ΟΙ ΝΙΚΗΣΡΙΕ ΟΜΑΔΕ ΥΩΡΙΖΟΝΣΑΙ Ε  ΥΡΤΕ, ΑΗΜΕΝΙΕ & ΥΑΛΚΙΝΕ, 

ανάλογα με ηην βαθμολογία ποσ θα πεηύτοσν. 
 

9. ΠΙΝΑΚΕ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ & ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ-ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟ ΓΕΝΝΗΗ ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΗΣΩΝ 

 (SENIOR) 2008, 2007,2006,2005,2004 και πριν  
Αζιεηέο-αζιήηξηεο κηθξόηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο 
κπνξνύλ λα αγωλίδνληαη ζε νκάδεο κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο 
θαηεγνξίαο.  

5-24 

 (JUNIOR) 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 
Αζιεηέο-αζιήηξηεο κηθξόηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο 
κπνξνύλ λα αγωλίδνληαη ζε νκάδεο κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο 
θαηεγνξίαο.  

5-24 

(YOUTH) 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 
Αζιεηέο-αζιήηξηεο κηθξόηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο 
κπνξνύλ λα αγωλίδνληαη ζε νκάδεο κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο 
θαηεγνξίαο.  

5-24 
 

 (MINI) 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 
Αζιεηέο-αζιήηξηεο κηθξόηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο 
κπνξνύλ λα αγωλίδνληαη ζε νκάδεο κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο 
θαηεγνξίαο.  

5-24 

 (ΣΙΝΤ) 2017, 2016, 2015, 2014 
Αζιεηέο-αζιήηξηεο κηθξόηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο 
κπνξνύλ λα αγωλίδνληαη ζε νκάδεο κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο 
θαηεγνξίαο. 

5-24 

https://www.cheerunion.eu/wp-content/uploads/2021/12/ECL_Rules_2022.pdf


 

 
10. ΚΡΙΗ 
Τνπο αγώλεο ζα θξίλνπλ Γηεζλείο θξηηέο ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδία Τζηξιίληηλγθ 
 

Α. Οριζηικοποίηζη αποθάζεων 
Σύκθωλα κε ηνλ θαλνληζκό ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο Τζηξιίληηλγθ (ICU), νη ζπκκεηέρνπζεο νκάδεο θαη αζιεηηθά 
ζωκαηεία  ζε απηό ην πξωηάζιεκα, απνδέρνληαη πωο νη απνθάζεηο ηωλ θξηηώλ είλαη νξηζηηθέο θαη δελ ζα 
απνηειέζνπλ αληηθείκελν επαλεμέηαζεο. Κάζε νκάδα θαη θάζε αζιεηηθό ζωκαηείν,  αλαγλωξίδεη ηελ αλαγθαηόηεηα νη 
θξηηέο λα ιακβάλνπλ αθξηβήο θαη δίθαηεο απνθάζεηο ζε απηόλ ηνλ αγώλα. Σπλεπώο ε θάζε νκάδα θαη ζωκαηείν 
παξαηηείηαη ξεηά από θάζε λόκηκε, δίθαηε, δηνηθεηηθή ή δηαδηθαζηηθή επαλεμέηαζε ηωλ απνθάζεωλ απηώλ. Παξόια 
απηά επηηξέπεηαη ζύκθωλα κε ηνλ θαλνληζκό πεξί θξηηώλ ε ππνβνιή νηαζδήπνηε έλζηαζεο όπωο νξίδεηαη ζηνλ 
ζρεηηθό θαλνληζκό. 
 

11. ΔΙΑΣΑΕΙ  ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ  ΣΑΠΙ 
Γηα ηηο θαηεγνξίεο CHEER FREESTYLE POM, CHEER HIP HOP, CHEER JAZZ,   
(16 κέηξα X14 κέηξα). 
Γηα ηηο θαηεγνξίεο  CHEERLEADING ALL GIRLS & CHEERLEADING COED  
(16 κέηξα X14 κέηξα). 
 

12. ΕΛΕΓΥΟ ΑΘΛΗΣΩΝ 
Όινη νη αζιεηέο-ηξηεο γηα λα αγωληζηνύλ πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ηελ εκέξα ηνπ αγώλα ηελ θάξηα πγείαο αζιεηή. 
Κάξηα πγείαο από άιια αζιήκαηα γίλνληαη δεθηέο. Βεβαηώζεηο από  θαξδηνιόγν, παηδίαηξν ή  παζνιόγν πξέπεη λα ηηο 
απνζηείιεη ε νκάδα καδί κε ηελ δήιωζε ζπκκεηνρήο ηεο ζην  info@olympuscheeropen.eu όιεο καδί ζε έλα αξρείν (pdf) 
 

13. ΚΤΡΩΕΙ 
Σηελ  πεξίπηωζε πιαζηνπξνζωπίαο θαη παξαπνίεζεο ζηνηρείωλ κε ηα νπνία δειώλεηαη ν αζιεηήο - ηξηα, ε νκάδα  ζα 
ηηκωξείηαη κε απνθιεηζκό.  
 

14. ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΟ 
Καηά ηελ δηάξθεηα ηωλ αγώλωλ, ζα  ηεξνύληαη απζηεξά, όιεο νη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο αγωληζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζε 
ζρέζε κε ηνλ COVID-19 θαζώο θαη ηα πγεηνλνκηθά πξωηόθνιια όπωο απηά ζα έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Γεληθή 
Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ, αλάινγα κε ηελ επηδεκηνινγηθή θαηάζηαζε πνπ ζα επηθξαηεί. 
 

15. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΥΤΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ  
Η νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηνλ θάζε αζιεηή/αζιήηξηα γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην OLYMPUS ALL STAR CHEER 
OPEN 2022  νξίδεηαη παξαθάηω θαη πξέπεη λα θαηαβιεζεί κέρξη ηηο  24 Μαΐοσ 2022. 
Γηα ζπκκεηνρή ζε 1 νκαδηθό αγώληζκα, 40 euro γηα θάζε αζιεηή-αζιήηξηα 
Γηα ζπκκεηνρή ζε 2  νκαδηθά αγωλίζκαηα, 50 euro γηα θάζε αζιεηή-αζιήηξηα 
Γηα ζπκκεηνρή ζε 3  νκαδηθά αγωλίζκαηα, 60 euro γηα θάζε αζιεηή-αζιήηξηα 
Γηα ζπκκεηνρή ζε δεπγάξη,  50 euro γηα θάζε αζιεηή-αζιήηξηα, αλά αγώληζκα, αλά  ειηθηαθή θαηεγνξία. Σηελ 
πεξίπηωζε πνπ ν αζιεηήο-αζιήηξηα ζπκκεηέρεη ζε πάλω από έλα νκαδηθά αγωλίζκαηα, ηόηε ε ζπκκεηνρή γηα θάζε 
αζιεηή-αζιήηξηα αλά δεπγάξη ζα είλαη 25 euro.  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η νξγαλωηηθή νκάδα ηνπ Olympus δηαηεξεί ην δηθαίωκα λα αιιάμεη ηνλ ηξόπν, ηνπο όξνπο, ηελ εκεξνκελία, ηνλ 
ηόπν θαη ηελ ώξα δηεμαγωγήο ηνπ αγώλα,  ζε πεξίπηωζε ζεκαληηθώλ πξνβιεκάηωλ, ιόγω θαηξηθώλ ζπλζεθώλ ή 
πξνβιεκάηωλ κε ηελ παλδεκία ηνπ covid-19. 

2. Πεξαηηέξω πιεξνθνξίεο θαη βειηηώζεηο ζρεηηθά κε ηε δηνξγάλωζε, ζα αλαθνηλώλνληαη ζπλέρεηα θαη ε πξνθήξπμε 
απηή ζα ζπκπιεξώλεηαη κε ηηο λέεο πιεξνθνξίεο. Τελ ελεκέξωζε ηεο πξνθήξπμεο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύλ 
ζπλέρεηα, θαη κέρξη ηελ έλαξμε ηεο δηνξγάλωζεο, νη ζπκκεηέρνληεο.. 

 
 

Η Οργανωηική ομάδα ηοσ Olympus 
info@olympuscheeropen.eu 

kritikoucheer@gmail.com  

mailto:info@olympuscheeropen.eu
mailto:info@olympuscheeropen.eu
mailto:kritikoucheer@gmail.com

