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02/2/2017 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  

 

Τα βραβεία θα είναι όπως παρακάτω: 

 ΒΡΑΒΕΙΑ 

1. Χρυσό 

2. Αργυρό 

3. Χάλκινο 

4. Βραβείο Χορηγού 

5. Βραβείο Ενδυμασίας 

6. Βραβείο Πρωτοτυπίας  

7. Βραβείο Πολυπληθέστερης Ομάδας 

8. Βραβείο Πρωταθλητών 

9. Βραβείο ΕΘΝΟΑ – Ευ Αγωνίζεσθαι 

10. Βραβείο Τριάθλου 

11. Βραβείο  Πεντάθλου 

12. Βραβείο  50+ 

 

 ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΡΙΑΘΛΟΥ & ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ 

 Σύλλογοι ή φορείς οι οποίοι θα συμμετέχουν με 3 ή 5 διαφορετικά προγράμματα 

στο διαγωνιστικό μέρος του STAR GYM CONTEST θα βραβεύονται αντίστοιχα με 

χρυσό, ασημένιο ή χάλκινο βραβείο στο  ``Τρίαθλο  ή  Πένταθλο`` 

 

 Το άθροισμα των βαθμολογιών των 3 ή 5 προγραμμάτων αντίστοιχα θα καθορίσει 

το τελικό αποτέλεσμα για την  κατηγορία του Τριάθλου ή του Πεντάθλου. 

 

 Κατηγορίες Ομάδων 

 

1. ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ  

Συμμετέχουν ομάδες συλλόγων και διαφόρων φορέων με ηλικίες 2- 6 ετών. 

2. ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 

Συμμετέχουν ομάδες συλλόγων και διαφόρων φορέων με ηλικίες 7- 12 ετών. 

3. ASTROGYM  

Συμμετέχουν ομάδες συλλόγων και διαφόρων φορέων με μεγάλο εύρος ηλικίας.( 

εύρος > 20 χρόνια) 

4. ΜΑΘΗΤΟΚΟΣΜΟΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ 

Ομάδες σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

5. ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

6. ΟΜΑΔΕΣ:  
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 I. Ενόργανης – Ρυθμικής- Ακροβατικής – Αεροβικής  

 II. Μεικτές Ομάδες  

 III. Ομάδες Χορού 

 IV. Πολυπληθείς ομάδες (70 ατόμων και πάνω) 

 

Αναλυτικά για τις κατηγορίες : 

 ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ 

Συμμετέχουν ομάδες συλλόγων και διαφόρων φορέων με ηλικία διαγωνιζομένων 

 2- 6 ετών και ελάχιστο αριθμό τα 6 άτομα. 

 

 Στην κατηγορία της Λιλιπούπολης θα επιτρέπεται η συμμετοχή μέγιστο 2 

διαγωνιζομένων με ηλικία έως 2 χρόνια μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη για την 

ομάδα, σε ποσοστό 20%. 

 

 Ο/Η προπονητής/τρια μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα ή να βρίσκεται 

μπροστά στην ομάδα και να δίνει οδηγίες. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η 

συμμετοχή μεγαλύτερων ηλικιακά διαγωνιζομένων.   

 

 Ο χρόνος διάρκειας του προγράμματος της Λιλιπούπολης είναι μέγιστο 3 λεπτά. Η 

είσοδος και η έξοδος μπορούν να περιλαμβάνονται  στο συνολικό χρόνο των 3 

λεπτών.  

 

 Θα δίνεται μετάλλιο ίδιου χρώματος σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στην 

ομάδα 

 

 

 ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 

Συμμετέχουν ομάδες συλλόγων και διαφόρων φορέων με ηλικίες  7- 12 ετών. 

 

ΒΡΑΒΕΙΑ     

Για την κατηγορία  της Λιλιπούπολης  & του Ουράνιου Τόξου θα δοθούν επίσης τα 

παρακάτω βραβεία : 

 Βραβείο ενδυμασίας 

 Βραβείο πολυπληθέστερης ομάδας  ( min 25 συμμετέχοντες) 

 

 Προϋπόθεση για να δοθούν βραβεία χωριστά  για κάθε κατηγορία είναι να 

συμμετέχουν τουλάχιστον 10 ομάδες σε καθεμία. 

 Αν δεν υπάρξει ο  ανάλογος  αριθμός ομάδων, τότε και  οι δύο κατηγορίες  θα 

ενσωματωθούν  σε μία κατηγορία 

 

 ASTROGYM  

Συμμετέχουν ομάδες συλλόγων και διαφόρων φορέων με μεγάλο εύρος ηλικίας  

(εύρος > 20 χρόνια) 
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 ΜΑΘΗΤΟΚΟΣΜΟΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ 

Συμμετέχουν ομάδες σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 

 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

 

 ΟΜΑΔΕΣ: 

               I. Ενόργανης –Ρυθμικής- Ακροβατικής –Αεροβικής  

 II. Μεικτές Ομάδες  

 III. Ομάδες Χορού 

 IV. Πολυπληθείς ομάδες (70 ατόμων και πάνω) 

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 Κάθε πρόγραμμα συλλόγου ή φορέα μπορεί να δηλωθεί σε μία μόνο  κατηγορία. 

 

 Ο ίδιος σύλλογος ή ο ίδιος φορέας μπορεί να δηλώσει συμμετοχή και σε άλλες 

κατηγορίες με διαφορετικές  ομάδες  οι οποίες θα έχουν διαφορετική σύνθεση 

αγωνιζόμενων και διαφορετικό θέμα παρουσίασης.   

 Η είσοδος και η έξοδος της ομάδας να γίνεται με  γυμναστικό τρόπο και να είναι 

συντονισμένες και  καλαίσθητες. 

    Η επικοινωνία μεταξύ των διαγωνιζομένων θα πρέπει να είναι διακριτική ούτως 

ώστε να μη γίνεται αντιληπτή από την κριτική επιτροπή και το κοινό. Αυτό πρακτικά 

σημαίνει ότι πρέπει να αποφεύγεται το μέτρημα (οπτικά ή ακουστικά) μεταξύ των 

διαγωνιζομένων. 

  Δεν επιτρέπεται η επικοινωνία του προπονητή /τριας με τους διαγωνιζόμενους 

με οποιονδήποτε τρόπο με  τους διαγωνιζόμενους.     -̶    0.50  β  ποινή από τον 

κάθε αξιολογητή 

 

ASTROGYM GALA 

Παρουσίασης ομάδων χωρίς αξιολόγηση  με  

Χρόνος Διεξαγωγής:  Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2017 

Θα μπορούν να συμμετέχουν: 

Όλες οι  Χρυσές Ομάδες   καθώς και  οι καλύτερες ομάδες: 

 Ενόργανης  

 Ρυθμικής  

 Ακροβατικής 

 Αεροβικής 
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 Χορού 

 Λιλιπούπολης 

 Ουράνιου Τόξου  

 Βραβείο ΕΘΝΟΑ – Ευ Αγωνίζεσθαι 

 Βραβείο Τριάθλου 

 Βραβείο  Πεντάθλου 

 Βραβείο  50+ 

 

 

 

 


