
 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 
 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
 

2013 
 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΙΝΑΖ 
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΑΓΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 
 
 
 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.04.2013 
 
 

Short Program Junior  10:00 – 10:30 
 
Short Program Senior   10:30 – 11:00 

 
 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.04.2013 

 
Free Skating  Cadet  08:30 – 09:00 
 
Free Skating  Novice A 09:00 – 09:30 
 
Free Skating  Novice B 09:30 – 10:00      
 
Free Skating  Junior  10:30 – 11:15 
 
Free Skating  Senior  11:15 - 12:00 

 
 

ΑΠΟΝΟΜΕΣ 
 
 

Κυριακή 14.04.2013 και ώρα 12:30  
 

Οι ώρες αγώνων θα επανακαθοριστούν μετά τις δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων. 
 

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.04.2013 

 
Αγώνες Test Αρχαρίων  
και        08:00 - 09:30 
Αγώνες Test Προχωρημένων                       
 
* Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης όλων των Test θα οργανωθεί το δεύτερο μέρος σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία.   
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΙΝΑΖ & ΤΕΣΤ 2013 
                             

SHORT PROGRAM AND FREE SKATING RULES 
 

DURATION OF SKATING AND TECHNICAL REQUIREMENTS  
 

Η διάρκεια των προγραμμάτων και το σύστημα βαθμολόγησης για τις κατηγορίες Novice 
(A και Β), Junior και Senior θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς της ISU (ISU 
Regulations 2012), καθώς και ISU Communication No. 1760 (Novice A & B - 
http://isu.sportcentric.net/db//files/serve.php?id=3725).   
 
Για την κατηγορία Cadet  το σύστημα βαθμολόγησης και η διάρκεια  των προγραμμάτων 
θα είναι σύμφωνα με τους ειδικούς κανονισμούς της ΕΟΠΑΓ.  
 
Duration of Skating: 
 

Σύντομο πρόγραμμα (Short Program): 
 

No Short Program is required for Cadet and Novice category. 
 

For Junior and Senior categories, 2 minutes and 50 seconds max, but may be 
less.  

 
Ελεύθερο πρόγραμμα (Free Skating):     

Cadet:  Boys & Girls 2:00 min, +/- 10 sec. 

Novice Α:  Boys & Girls 2:30 min, +/- 10 sec. 

Novice B:  Boys & Girls 3:00 min, +/- 10 sec. 

Junior:  Men 4 minutes, +/- 10 sec 

               Ladies 3 minutes and 30 seconds , +/- 10 sec 

Senior:  Men 4 minutes and 30 seconds , +/- 10 sec 

               Ladies 4 minutes, +/- 10 sec   
 
 
Technical Requirements: 
 
Short Program: 
 

Juniors: 
 

Men  
a) Double or triple Axel Paulsen;  
b) Double or triple Flip jump immediately proceeded by connecting 
steps and/or by other comparable Free Skating movements;  
c) Jump combination consisting of a double and a triple jump or two 
triple jumps;  
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d) Flying camel spin;  
e) Sit spin with only one change of foot;  
f) Spin combination with only one change of foot;  
g) Step sequence fully utilizing the ice surface. 

 
Ladies  
a) Double Axel Paulsen;  
b) Double or triple Flip jump immediately preceded by connecting steps 
and/or by other comparable Free Skating movements;  
c) Jump combination consisting of two double jumps or one double and 
one triple jump or two triple jumps;  
d) Flying camel spin;  
e) Layback or sideways leaning spin;  
f) Spin combination with only one change of foot;  
g) Step sequence fully utilizing the ice surface. 

 
  Seniors: 
 

Men  
a) Double or triple Axel Paulsen;  
b) Triple or quadruple jump immediately preceded by connecting steps 
and/or other comparable Free Skating movements;  
c) Jump combination consisting of a double jump and a triple jump or 
two triple jumps or a quadruple jump and a double jump or a triple 
jump;  
d) Flying spin;  
e) Camel spin or sit spin with only one change of foot;  
f) Spin combination with only one change of foot;  
g) Step sequence fully utilizing the ice surface.  
 
Ladies  
a) Double or triple Axel Paulsen;  
b) Triple jump immediately preceded by connecting steps and/or other 
comparable Free Skating movements;  
c) Jump combination consisting of a double jump and a triple jump or 
two triple jumps;  
d) Flying spin;  
e) Layback or sideways leaning spin;  
f) Spin combination with only one change of foot;  
g) Step sequence fully utilizing the ice surface. 

  
 
Free Skating:  
 

Cadets 
Free choice and number of elements such as jumps, spins, 
steps/movements, all according to music.  

 
Novice  
(ISU Communication No. 1760 - 
http://isu.sportcentric.net/db//files/serve.php?id=3725)  
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Single Skating Basic Novice A - Girls and Boys (younger subgroup) 

 
A well balanced Free Skating program for Singles A must contain: 

 
a) Maximum of 4 jump elements for Girls and Boys one of which must be an 

Axel type jump. There may be up to two (2) jump combinations or sequences. 

Jump combinations can contain only two (2) jumps. A jump sequence can 

contain any number of jumps, but only two most difficult jumps will be 

counted. 

Triple jumps are not permitted. 

 

b) There must be a maximum of two (2) spins of a different nature 

(abbreviation), one of which must be a spin combination with or without 

change of foot (minimum of six (6) revolutions in total) and one spin with no 

change of position and with or without change of foot (minimum of six (6) 

revolutions in total). Flying entry is allowed. 

 

c) There must be a maximum: (i) for Girls one (1) choreographic sequence 

which includes at least one (1) spiral position at least (3) seconds long. The 

sequence will have a fixed Base value and evaluated in GOE only. (ii) for 

Boys maximum of one (1) step sequence without Level value. The sequence 

will have a fixed Base value and evaluated in GOE only.  

 

The Program Components are only judged in 

• Skating Skills 

• Performance/Execution 

 

The Factor of the Program Components is 2.5.  

Levels explanations: 

For Basic Novice A Singles, in all elements which are subject to Levels, only 

features up to Level 2 will be counted. Any additional features will not count 

for Level requirements and will be ignored by the Technical Panel. 
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Single Skating Basic Novice B - Girls and Boys (older subgroup) 

 

A well balanced Free Skating program for Singles B boys and girls must 

contain: 

a) Maximum of 5 jump elements for Girls and 6 jump elements for Boys one 

of which must be an Axel type jump. There may be up to two (2) jump 

combinations or sequences. A jump combination can contain only two (2) 

jumps. A jump sequence can contain any number of jumps, but only two most 

difficult jumps will be counted. 

Only two (2) jumps with two and a half (2 1/2) or more revolutions can be 

repeated either in a jump combination or in a jump sequence. 

 

b) There must be a maximum of two (2) spins of a different nature, one of 

which must be a spin combination (minimum of ten (10) revolutions in total) 

and one a flying spin or a spin with a flying entrance (minimum of six (6) 

revolutions in total). 

 

c) There must be for Girls and Boys one (1) step sequence fully utilizing the 

ice surface. The sequence will receive Level features and will also be 

evaluated in GOE. 

 

The Program Components are only judged in 

• Skating Skills 

• Performance/Execution 

• Interpretation 

 

The Factor of the Program Components is 

- for boys 2.0 

- for girls 1.7 

 

Levels explanations: 
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For Basic Novice B Singles, in all elements which are subject to Levels, only 

features up to Level 2 will be counted. Any additional features will not count 

for Level requirements and will be ignored by the Technical Panel. 
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ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΣΤ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.ΠΑΓ. 
 
 

A. BEGINNER (1 – 5) 
 

 
TEST #1 
a. Skate across the ice without falling. 
b. Forward skating and glide on two feet, then bending the knees, touch the 

ankles and return to a standing position. 
c. Sit on the ice and stand up properly. 
 
TEST #2 
 
a. Forward stroking to the side, gliding on one foot and then the other. No toe 

push-off allowed. 
b. Move forward and do double sculling across the ice. 
c. Move forward and stop using any type of stop, (Snowplow, Side Stop, Drag or 

T Stop). 
d. Glide on one foot with the free leg up to the knee of the skating leg (both legs) 
 
TEST #3 

 
a. Skate forward by pumping on a circle in both directions. 
b. Backwards skating across the ice. 
c. Two foot jump on the spot. 
d. Skate and glide on left and right curves on two feet. 
 
 
TEST #4 
 
a. Two foot turn. Turn first forward to backwards and then backwards to forward. 
b. Two foot jump from forward to backwards and backwards to forward while 

gliding. 
c. Jump forward and do a double sculling in sequence (2 times in a row). 
d. Bend your knee and drag the free leg (plunge). Stay as low as possible. 

 
TEST #5 
 
a. Two foot spin. 
b. Bunny hop. 
c. Back toe jump with no revolution (i.e. pick with the toe and land on the same 

foot) 
d. Skate backwards by pumping on a circle in both directions. 
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B. INTERMEDIATE (6 – 10) 

 
TEST #6 

 
a. Forward crosscuts in a circle in both directions. 
b. Forward inside edges (both legs)  
c. Forward outside edges (both legs)  
d. Forward Spiral in a straight line (left or right leg) 

 
 
TEST #7 
 
a. Backwards crosscuts in a circle in both directions. 
b. Backwards inside edges in a straight line (both legs) 
c. Backwards outside edges in a straight line (both legs) 
d. Backward spiral in a straight line (left or right leg) 

 
TEST #8 
 
a. Forward cross rolls in a straight line  
b. Three turns from forward outside on one leg to backwards outside on the 

other leg, in both directions (Waltz steps)  
c. Outside edge to inside edge three turns in a circle in both directions 
d. Inside edge to outside edge three turns in a circle in both directions 

 
TEST #9 
 
a. Backwards cross rolls in a straight line (free leg crossing in front of skating 

leg) 
b. Backwards cross rolls in a straight line (free leg crossing behind the skating 

leg) 
c. Mohawks in a circle or straight line in both directions. 
d. Forward Pivot in both directions (min. 1 rev.) 

 
TEST #10 
 
a. Forward spirals in a circle on both inside and outside edges. 
b. One foot spin with free leg high up to the skating knee (min. 3 revs.) 
c. Three jump (Waltz jump) 
d. Twizzles on inside edge (1 rev.) in both directions 
e. “Shoot the duck” (sit position) on one leg (min 2-3 secs long) 
f. Back outside Pivot (1 direction in semi-sitting position) 
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ΑΓΩΝΕΣ TEST ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.ΠΑΓ. 

 
 

C. ADVANCED (CLASS 6 – CLASS 1) 
 

Class 6 
 

1. Toe-Loop (single) 
2. Salchow (single) 
3. Loop (Rittberger) (single) 
4. Standing Cross Spin (at least 3 revolutions on one foot) 
5. Sit-Spin (at least 3 revolutions in sit position)   
6. Loop steps (1 direction on 1 full circle) 
7. Forward and Backwards crosscuts in an eight 
 

 
Class 5 

1. Lutz (single) 
2. Flip (single) 
3. Toe-Loop from steps (single) 
4. Three jump-toren-salchow (single) 
5. Camel-Spin (at least 3 revolutions in camel position)  
6. Camel to sit-spin (total of at least 5 revolutions) 
7. Steps combination in a straight line (forward inside edges to backwards 

outside edges using both legs) 
 

Class 4 
1. Axel (single) 
2. Flip form steps (single) 
3. Loop from steps (single)  
4. Flying Camel (at least 4 revolutions in camel position) 
5. Backward upright spin (at least 6 revolutions)  
6. Bracket steps both sides 
7. Choctow steps  
 

Class 3 
1. Double toe-loop 
2. Double Salchow 
3. Three walley jumps (in sequence) 
4. Axel from steps or skating movements  
5. Camel spin with change of foot (5+5 revolutions on each foot) 

MEN: Cross spin (5 revolutions at least) 
LADIES: Layback or side spin (5 revolutions at least) 

6. Variation of Steps in a straight line 
7. Variation of Circular steps 
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Class 2 
1. Double loop (Rittberger) 
2. Double Flip 
3. Double Salchow from steps or skating movements 
4. Combination of two double jumps, one of which must be toe-loop 
5. Split jump 
6. Flying camel to sit-spin (at least 8 revolutions in total) 
7. Flying sit-spin (at least 8 revolutions)  
8. Variation of Serpentine steps 
 

 
Class 1 

1. Double Axel 
2. Double Lutz from steps or skating movements 
3. Combination of two double jumps, one of which must be Loop or Flip 
4. Jump sequence (Axel-toren-double Salchow) 
5. Flying change sit-spin (land on opposite foot) (8 revolutions) 
6. Spin combination with change of foot and two changes of positions (6+6 

revolutions) 
LADIES: Spiral sequence in serpentine, step sequence (straight line-circular 
or serpentine)  
MEN: Two step sequences of a different nature 
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ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ο.ΠΑΓ. 
 
Αγαπητοί φίλοι, 
 
Έχουμε την τιμή να σας καλωσορίσουμε στο 22ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού 
Πατινάζ, που περιλαμβάνει: 
 
1. Αγώνες Test Αρχαρίων και Προχωρημένων, 
2. Αγώνες Ατομικού Καλλιτεχνικού Πατινάζ 
 

το οποίο διοργανώνεται από την 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΑΓΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 
 
 
Είναι μια διοργάνωση που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. 
 
Τα ανωτέρω Πανελλήνια Πρωταθλήματα θα διεξαχθούν στο Παγοδρόμιο του Athens 
Heart, οδός Πειραιώς 186, 13-14/04/2013. 
 
Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους. 
 
 

Μαρούσι 01-03-2013 
 
 

∆ΙΑ ΤΗΝ Ε.Ο.ΠΑΓ. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥΪΖΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 
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ΣΥΝΘΕΣΗ ∆.Σ. Ε.Ο.ΠΑΓ. 

 
Πρόεδρος :     Γεώργιος Μαρκουίζος 

Αντιπρόεδρος Α’:   Νικόλαος Μπλίαγκος  

Αντιπρόεδρος Β’:    Φαίδων Καλοτεράκης  

Γενικός Γραμματέας:    Μιχάλης Συρέλλης 

Αναπ.  Γενικός Γραμματέας:   Νικόλαος Περάκης  

Ταμίας:      Ηλίας Καρύδης  

Αναπ. Ταμίας:     Ευγενία Κυριακού  

 
 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΙΝΑΖ: 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ    ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΥ∆ΗΣ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ    ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΥΡΕΛΛΗΣ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    ΑΓΓΕΛΙΚΗ ∆ΡΟΣΟΥ 
ΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 
ΜΕΛΟΣ     ΜΥΡΤΩ ΣΑΒΙΝΟΥ   
 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΙΝΑΖ ΚΑΙ TEST: 

 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ∆ΡΟΣΟΥ 
ΜΥΡΤΩ ΣΑΒΙΝΟΥ   

 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: 

 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΥΡΕΛΛΗΣ 
ΠΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: 
 

ΗΛΙΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 
ΠΑΓΩΝΑ ΓΕΡΟΣΙ∆ΕΡΗ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ∆ΡΟΣΟΥ 
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 
∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ:       

ΣΛΟΜΠΟΝΤΑΝ ΝΤΕΛΙΤΣ 
ANNA ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
KRUNOSLAVA ČUMIĆ (Σερβία) 

 
 ΚΡΙΤΕΣ:                 

ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΝ∆ΑΚΗ 
ΣΛΟΜΠΟΝΤΑΝ ΝΤΕΛΙΤΣ 
KRUNOSLAVA ČUMIĆ (Σερβία) 

       
TECHNICAL CONTROLER: 

ZOIA YORDANOVA (Βουλγαρία)  
 
TECHNICAL SPECIALIST & ASSISTANT TECHNICAL SPECIALIST:     

VOJISLAVA VASOVIĆ (Σερβία) 
TOMAS KUNYA (Σλοβακία) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΟΡΟΙ 
 

ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΕΩΣ: 
 
ΠΑΓΟ∆ΡΟΜΙΟ ATHENS HEART (Τεχνητή πίστα διαστάσεων 23 Χ 43 m)         
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 694-0665707 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΣΕΩΣ: 
 
Σάββατο 13.04.2013  10:00 Short Program Junior - Senior 
 
Κυριακή 14.04.2013  08:30 Free Program Cadet, Novice Α &Β, Junior, Senior 
 
Σάββατο 13.04.2013 08:00 Test Αρχάριων και Προχωρημένων 
 
Οι αθλητές θα πρέπει να παρευρίσκονται στο Παγοδρόμιο τουλάχιστον ½ ώρα πριν την 
έναρξη των προγραμμάτων που λαμβάνουν μέρος, άλλως δεν γίνονται δεκτοί. 
 

ΚΛΗΡΩΣΗ: 
 
Η κλήρωση για την σειρά εκκίνησης των αθλητών θα γίνει στο Παγοδρόμιο, την 
Παρασκευή  12-04-2013 και ώρα 19.00. 
 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΡΙΤΩΝ – ∆ΙΑΙΤΗΤΟΥ: 
 
Στο Παγοδρόμιο, μία ώρα πριν την έναρξη των αγώνων. 
 
 

1. ∆ΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ: 
 

Η κατάθεση των νέων δελτίων εγγραφής αθλητού φιλάθλου γίνεται έως τις 22.03.2013 
στα γραφεία της Ε.Ο.ΠΑΓ., Ακακιών 52, Πολύδροσο Αμαρουσίου, στην Γραμματεία, και 
ώρα 18:00 έως 21:00, δελτίων υγείας, δεόντων θεωρημένα έως Παρασκευή 05.04.2013. 

 
2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

 
∆ικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές – αθλήτριες που ανήκουν σε σωματεία – 
μέλη της Ε.Ο.ΠΑΓ., αφού δηλωθούν από τα σωματεία τους. 

 
3. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 

 
Οι συμμετοχές των αθλητών – αθλητριών θα γίνονται βάσει ονομαστικών καταστάσεων 
των σωματείων τους. Οι καταστάσεις θα παραδίδονται στην Οργανωτική Επιτροπή ή 
στην Γραμματεία της Ε.Ο.ΠΑΓ. έως και την 05.04.2013 από 18:00 έως 21:00 στα γραφεία 
της Ε.Ο.ΠΑΓ. Καμία κατάσταση σωματείου δεν θα γίνει δεκτή μετά την ως άνω 
ημερομηνία και κανένας αθλητής ή αθλήτρια δεν θα γίνει δεκτός - δεκτή εάν δεν 
περιλαμβάνεται στην κατάσταση που θα υποβάλλει το σωματείο του - της. 
Οι καταστάσεις παραδίδονται στην Ε.Ο.ΠΑΓ. από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα 
του σωματείου. 
 

4. ΗΛΙΚΙΑ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: 
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Η ηλικία των αθλητών – αθλητριών για την κατηγορία που θα λάβουν μέρος υπολογίζεται 
από 1η Ιουλίου 2012. 
 
1. CADET (ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ)   έως 10 ετών 
2. NOVICE Α (ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ)   10 έως 13 ετών 
3. NOVICE Β (ΑΓΟΡΙΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ)   13 έως 15 ετών  
4. ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ (JUNIOR)  14 έως 18 ετών 
5. ΑΝ∆ΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (SENIOR) 18 ετών και άνω ή τουλάχιστον ηλικία 15 

ετών εφόσον διαθέτουν κατάλληλο 
πρόγραμμα     

 
Cadet:  Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 10ο έτος ηλικίας μέχρι τις 01.07.2012 
  
Novice A:  Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 13ο έτος ηλικίας μέχρι τις 01.07.2012 
 
Novice Β:  Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος ηλικίας μέχρι τις 01.07.2012 
 
Junior & Senior: Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ISU (ISU Regulations 2012) 
 
 
 

5. ΜΟΥΣΙΚΗ: 
 

Τα CD, θα παραδοθούν προς έλεγχο 1 ημέρα προ των αγώνων στην Οργανωτική 
Επιτροπή (στον κ. Μαρκουίζο). 
Στις θήκες των CD πρέπει να αναγράφονται: 
 
1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 
6. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: 

 
Για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί σε αθλητή, προπονητή, παράγοντα ή τρίτο, η Ε.Ο.ΠΑΓ. 
και η Οργανωτική Επιτροπή δεν ευθύνονται. Επί προσθέτως, κατά την διάρκεια των 
αγώνων θα παρίσταται γιατρός από την Ε.Ο.ΠΑΓ. 
 

7. ΙΑΤΡΟΙ: 
 
Η Ε.Ο.ΠΑΓ. θα ορίσει ιατρους: 
 
Σε περίπτωση που αθλητής ή αθλήτρια ασθενήσει ή τραυματιστεί μετά την δήλωση του – 
της από το σωματείο του – της για συμμετοχή σε αγώνες ή test, τότε ο/η αθλητής-τρια 
πρέπει να προσκομίσει δικαιολογητικό ΜΟΝΟ από ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 
 
 

8. ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α: 
 

Η επιλογή των αθλητών που θα εκπροσωπούν την Ομοσπονδία ∆ιεθνώς θα γίνεται βάσει 
συνδυασμού των παρακάτω κριτηρίων, όπως προβλέπεται από το καταστατικό της 
Ε.Ο.ΠΑΓ με απόφαση του ∆.Σ αυτής. 
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 της επίτευξης του ελάχιστου τεχνικού σκορ που απαιτείται για το δικαίωμα 
συμμετοχής στα Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα της ∆ιεθνούς 
Ομοσπονδίας 

 της τελικής κατάταξης και βαθμολογίας σε ∆ιεθνείς Αγώνες 
 της τελικής κατάταξης και βαθμολογίας στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 
Α. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: 

 
1. Ενστάσεις κατατίθενται πάντα στην Γραμματεία των αγώνων γραπτώς, με 
σύγχρονη καταβολή σε μετρητά του ποσού των 30,00 €, το οποίο επιστρέφεται σε 
περίπτωση δικαίωσης της ενστάσεως, άλλως καταπίπτει υπέρ της Ε.Ο.ΠΑΓ. 
2. Ενστάσεις μπορούν να γίνουν δια αθλητές-αθλήτριες που λαμβάνουν μέρος 
στους αγώνες ή που αποκλείστηκαν από τους αγώνες. Όλες οι ενστάσεις υποβάλλονται 
από τον εκπρόσωπο του σωματείου στο οποίο ανήκει ο αθλητής – αθλήτρια, ή από 
τον/την ίδιο/ίδια ή τον/την κηδεμόνα του/της. 
3. Ένσταση σχετική με ορισμό των κριτών πρέπει να κατατεθεί μία (1) ώρα το 
αργότερο από την αναγγελία των ονομάτων τους στην σύνθεση για συγκεκριμένη 
κατηγορία.  
4. Ενστάσεις που αναφέρονται στην εγκυρότητα συμμετοχής αθλητού ή 
αθλήτριας στους αγώνες, γίνονται πριν την έναρξη των αγώνων, άλλως απορρίπτονται 
ως τύποις απαράδεκτες. 
5. Εφόσον η απόφαση επί της ενστάσεως δεν εκδίδεται αμέσως, ο 
διαγωνιζόμενος δικαιούται να ξεκινήσει αλλά η διαμόρφωση των τελικών αποτελεσμάτων 
θα γίνει μετά την λήψη της αποφάσεως. 
6. Ενστάσεις για οποιουσδήποτε άλλους λόγους πρέπει να κατατίθενται μετά το 
τέλος των αγώνων, εντός 15 λεπτών. 
7. Ενστάσεις που δεν κατατίθενται εντός των παραπάνω χρονικών ορίων είναι 
απαράδεκτες και δεν εξετάζονται. Επί των ενστάσεων σημειούται πάντοτε η ημέρα και η 
ώρα της καταθέσεώς τους. 
8. Ενστάσεις που έχουν σχέση με θέματα οργανωτικά, διοικητικά και τελέσεως 
αγώνων, εκδικάζονται από την Επιτροπή των ενστάσεων. 
9. Ενστάσεις που έχουν σχέση με αγωνιστικά θέματα π.χ. διάρκεια 
προγράμματος, εκκίνηση, ενδυμασία, βαθμολογία, κ.λπ. εκδικάζονται από το διαιτητή των 
αγώνων και δεν υπάρχει δυνατότητα έφεσης κατά των αποφάσεών του. 
10. Όλες οι ενστάσεις προς τον διαιτητή, απαντώνται από τον ίδιο, εφόσον το 
επιθυμεί και δημοσίως. Η απάντηση αυτή αν είναι δυνατό πρέπει να δοθεί πριν το τέλος 
των αγώνων. 

 
Β΄ ΕΦΕΣΕΙΣ: 

 
1. Οι μοναδικές περιπτώσεις εφέσεως κατά των αποφάσεων του διαιτητού 
γίνονται: 
 
α) Ως προς τον προσδιορισμό ερασιτέχνη και επαγγελματία αθλητή, 
β) Ως προς τον υπολογισμό τελικού αποτελέσματός του αγώνα, 
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γ) Ως προς την σύνθεση των κριτών μόνο σε περίπτωση που έχουν  καταστρατηγηθεί οι 
κανονισμοί και το καταστατικό της Ε.Ο.ΠΑΓ. και της ∆ιεθνούς Ομοσπονδίας (I.S.U.) 
 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις και μόνο οι εφέσεις θα απευθύνονται στο ∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΑΓ. 
 
2. Όλες οι εφέσεις κατά των αποφάσεων του διαιτητού πρέπει να υποβληθούν 
στο ∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΑΓ., η οποία με τη σειρά της θα τις κοινοποιήσει στην I.S.U., το 
αργότερο εντός τριάντα ημερών από την έκδοση της αποφάσεως. 
3. Η κατάθεση της έφεσης δεν σημαίνει αναστολή αποφάσεως. 
4. ∆ικαίωμα εφέσεως έχουν μόνο εκείνοι που απερρίφθη η ένστασή τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄: ΕΠΑΘΛΑ 
 

1. ΒΡΑΒΕΙΑ – ΕΠΑΘΛΑ: 
 
Θα δίδονται στους 3 πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας, ως εξής: 
1ος Νικητής – Νικήτρια:   ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ, ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ 
2ος Νικητής – Νικήτρια:  ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ, ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ 
3ος Νικητής – Νικήτρια:  ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ, ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ 
Οι λοιποί:    ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ 
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ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
1. Η παρούσα προκήρυξη αποτελεί σύμβαση προσχωρήσεως και τελειούται με 
την υποβολή δηλώσεως συμμετοχής που πρέπει να υποβληθεί από κάθε σωματείο – 
μέλος της Ε.Ο.ΠΑΓ. που επιθυμεί να λάβουν μέρος οι αθλητές του στη διοργάνωση αυτή 
μέχρι την 05.04.2013. 
 
Η δήλωση αυτή θα έχει το εξής περιεχόμενο: 
 
Το Σωματείο μας δηλώνει ότι θα μετάσχει στην διοργάνωση του 22ου  Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος Αγώνων Test και Καλλιτεχνικού Πατινάζ και αποδέχεται ανεπιφύλακτα 
τους όρους της προκήρυξης αυτής. 
 
2. Το ∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΑΓ. διατηρεί το δικαίωμα της τροποποίησης και 
συμπληρώσεως των όρων δεδομένων και ονομάτων της παρούσης προκηρύξεως 
εφόσον οι ανάγκες και οι περιστάσεις επιβάλλουν τούτο. 
3. Σωματείο που δεν θα υποβάλει δήλωση αποδοχής των όρων της παρούσης 
προκηρύξεως θα αποκλειστεί της διοργανώσεως του Πρωταθλήματος τούτου. 
4. Κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωση της προκήρυξης θα στέλνεται γραπτώς 
από την Ε.Ο.ΠΑΓ. προς τα σωματεία, τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την έναρξη των 
αγώνων. 
5. Το ∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΑΓ. και η Οργανωτική Επιτροπή έχουν δικαίωμα αναβολής 
των ημερομηνιών διεξαγωγής των πρωταθλημάτων σε περίπτωση ανωτέρας βίας. 
6. Για να μετρήσουν τα αποτελέσματα στις κατηγορίες Junior, Senior, η κάθε 
κατηγορία πρέπει να έχει από 3 αθλητές και άνω. 
 
 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς 
∆ια το ∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΑΓ. 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

       
       
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥΪΖΟΣ                         ΜΙΧΑΛΗΣ  ΣΥΡΕΛΛΗΣ 
           
           
    


