ΕΘΝΙΚΗ ΧΟPΟΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑΣ ΕΧΟΕ
Οι κανονισµοί αυτοί αποτελούν µέρος των κανονισµών αγώνων της EXOE.

ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οι κανονισµοί αυτοί ενδυµασίας εφαρµόζονται σε όλους τους αναγνωρισµένους αγώνες IDSF και σύµφωνα µε την
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της IDSF, αποτελούν µέρος των εθνικών κανόνισµών αγώνων για όλα τα κράτη
µέλη της IDSF. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλλουν πρόσθετους περιορισµούς ενδυµασίας κατά την κρίση τους
σε εθνικούς µη IDSF αγώνες. Το Προεδρείο IDSF διατηρεί την εξουσία να επιβάλει ειδικούς πρόσθετους ή γενικούς
περιορισµούς ενδυµασίας ή να τροποποιήσει ή να επιτρέψει εξαιρέσεις, για συγκεκριµένες εκδηλώσεις.

ΓΕΝΙΚΑ
1. Τα χορευτικά ρούχα θα πρέπει να έχουν χαρακτηριστικό σχήµα για κάθε κλάδο χορών (ST και LA) .
2. Τα Φορέµατα πρέπει να καλύπτουν τα οικεία τµήµατα του σώµατος των χορευτών.
3. Φορέµατα και µακιγιάζ πρέπει να σέβονται την ηλικία και το επίπεδο των χορευτών.
4. ∆εν επιτρέπεται η χρήση των θρησκευτικών συµβόλων για διακόσµηση (αυτό δεν ισχύει για
τα προσωπικά κοσµήµατα).
5. Ο ∆ιευθυντής Αθλητικών µπορεί να ζητήσει από τον αγωνιζόµενο να αφαιρέσει κάποιο κόσµηµα ή ένα φόρεµα
εάν παρουσιάζει κίνδυνο για τον χορευτή ή σε άλλους αγωνιζόµενους.
6. Οποιοσδήποτε µπορεί να χορέψει µε τους κανόνες ένδυσης οποιουδήποτε κατώτερου βαθµού, παραδείγµατος
χάριν οι έφηβοι Ι µπορούν να χρησιµοποιήσουν τους κανόνες ένδυσης των παίδων και οι έφηβοι ΙΙ των εφήβων Ι
7. Εαν οι έφηβοι 1 και 2 δεν διαχωρίζονται τότε µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τους κανόνες των εφήβων 2.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Αν ένα ζευγάρι δεν είναι ντυµένο σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό ενδυµασίας και λάβει µια προειδοποίηση
από τον ∆ιευθυντή Αγώνων, θα πρέπει να συµµορφωθεί µε τον κανονισµό αλλιώς θα αντιµετωπίσει την ποινή του
αποκλεισµού άµεσα από τον ∆ιευθυντή Αγώνων ή τον ∆ιευθυντή Αθλητικών της ΕΧΟΕ εάν είναι παρών. Το
προεδρείο µπορεί να επιβάλει επιπρόσθετες κυρώσεις, συµπεριλαµβανοµένης της αναστολής του από τους αγώνες
για τους επαναλαµβανόµενους υπότροπους.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ
∆εν υπάρχει περιορισµός (ΧΠ)
∆εν επιτρέπεται (∆Ε)
Επιτρέπεται µόνο (ΕΜ)
Επιτρέπεται (Ε)
Οικείες περιοχές (ΟΠ) - περιοχές του σώµατος, που πρέπει να καλύπτονται από µη διαφανή υλικά ή διαφανή
υλικά µε επένδυση από µη διαφανή υλικά. Αν χρησιµοποιείται το χρώµα του δέρµατος, πρέπει να είναι µε
διακόσµηση.
Παρτενέρ Θυληκού γένους:
- tangas (∆Ε).
- Εσώρουχα µε χρώµα δέρµατος (∆Ε).
- Το στήθος πρέπει να καλύπτεται.
- Η απόσταση στη µέση του στηθόδεσµου θα πρέπει να είναι µικρότερη από 5 εκατοστα
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Περιοχή Κάλυψης (ΠΚ) - ελάχιστη περιοχή που πρέπει να καλυφθεί. Τα διαφανή υλικά είναι
επιτρεπτά σε αυτές τις περιοχές, και επίσης και οποιοδήποτε χρώµα.
Ύφασµα - δηµιουργεί το σχήµα του φορέµατος:
- ακτινοβολούντα υλικά (µεταλλική υφή, glitter,....κλπ)
- µη ακτινοβολούντα υλικά.
∆ιακόσµηση - κάτι που προσθέτουµε στο Ύφασµα, τα µαλλιά, το δέρµα :
- ακτινοβολούντα το φως υλικά (στρας, πούλιες, χάντρες, µαργαριτάρια, ...)
- µη ακτινοβολούντα το φως υλικά (τα φτερά, τα λουλούδια, οι φιόγκοι, το κρόσι, οι δαντέλες, οι
κορδέλες.)
Τα κλιπ γραβάτας, τα καρφιά, τα µανικετόκουµπα, οι πόρπες, δεν θεωρούνται διακοσµητικά.
Γραµµή Γοφών (ΓΓ) - πάνω γραµµή κιλότας (πόσο χαµηλά είναι) = ευθεία οριζόντια γραµµή.
το πάνω σηµείο της γραµµής µεταξύ των γλουτών (µεταγλουτιαία γραµµή) δεν πρέπει να είναι
ορατό.
Γραµµή Κιλότας (ΓΚ) - κάτω γραµµή κιλότας (πόσο ψηλά είναι)
- Πίσω µέρος – το σύνολό των γλουτών πρέπει να καλύπτεται.
- Μπρος µέρος - ακολουθεί γραµµή µεταξύ λυγισµένου ποδιού και σώµα.
Η απόσταση µεταξύ ΓΓ και ΓΚ στην πλευρά της κιλότας πρέπει να είναι περισσότερο από 5 εκ
Άνοιγµα Πουκάµισου Καβαλιέρου (ΑΠΚ) - το σηµείο, µέχρι το οποίο η µπλούζα ή το
πουκάµισο µπορούν να ανοίξουν = κέντρο της αγκράφας της ζώνης ή το κέντρο του
παντελονιού στην γραµµή πάνω όριο.
Χρώµατα
- Μαύρο Μόνο (Μµ).
- Μαύρο (Μ) - σηµαίνει µαύρο και σκούρο µπλε.
- Λευκό (Λ) . Σηµαίνει λευκό.
- Το χρώµα του δέρµατος (Χ∆) – το χρώµα του δέρµατος του χορευτή κατά τη διάρκεια
του αγώνα (µε µαύρισµα).
- Το χρώµα του δέρµατος µε διακόσµηση (Χ∆µ∆).
- Οποιοδήποτε χρώµα (Χ) –οποιοδήποτε χρώµα, περιλαµβάνονται και τα µικτά χρώµατα
- Οποιοδήποτε χρώµα εκτός από το χρώµα του δέρµατος (ΧοΧ∆)
- Ένα χρώµα εκτός από το χρώµα του δέρµατος (Χ1οΧ∆)
Μακριά µανίκια (ΜΜ) - µήκος στον καρπό, ανασηκωµένα µανίκια δεν επιτρέπονται (∆Ε).
Make-up - περιλαµβάνει µακιγιάζ προσώπου, τεχνητό µαύρισµα, τεχνητά νύχια και τεχνητές
βλεφαρίδες.
∆ιακοσµητικά κοσµήµατα - ένα κόσµηµα που σχεδιάστηκε και αποτελεί µέρος ενός
χορευτικού φορέµατος.
Έφηβοι Ι : 12 - 13 ετών.
Έφηβοι ΙΙ : 14 - 15 ετών.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ
1. ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΡΟΥΧΑ – Επιτρεπόµενα Μόνο
Παρτενέρ
Άρρεν
Κλάδος
ST
LA
Πουκάµισο Λ ΜΜ
Παντελόνι Μµ
Γραβάτα/παπιγιόν Μµ

Θύλη
ST
Μπλούζα ή T
shirt Λ
Φούστα Μµ

Απλό φόρεµα +
κιλότα Χ1οΧ∆

LA
Μπλούζα µε ίδιο
χρώµα φούστα
ενωµένα Χ1οΧ∆

Παιδιά

Για περιορισµούς και λεπτοµέρειες - βλέπε παράρτηµα Ι

Πουκάµισο Λ ΜΜ
Γιλέκο Μµ
Παντελόνι Μµ
Γραβάτα/παπιγιόν Λ/Μµ

Πουκάµ/Πάνω µέρος
Λ/Μµ ΜΜ
Γιλέκο –προαι Μµ.
Παντελόνι Μµ

Για περιορισµούς και λεπτοµέρειες - βλέπε παράρτηµα ΙΙ

Αγωνιστικό φόρεµα
Έφηβοι I –ΧοΧ∆
άλλα – Χ

Αγωνιστικό φόρεµα
Έφηβοι Ι – ΧοΧ∆
άλλα – Χ

Έφηβοι I

Κοστούµι Μ

Φράκο Μ

(Παντελόνι Μ
Σακάκι Μ)
Πουκάµισο Λ
Γραβάτα Μ)
ή Κοντό πουκαµ Λ
Παπιγιόν Λ)

(Παντελόνι Μ
Σακ.Φράκου Μ
Γιλέκο Λ
Κοντό πουκαµ Λ
Παπιγιόν Λ)

Πουκάµ/Πάνω µέρ
ΧΠαντελόνι ΧοΧ∆

Ρούχο 2 τεµάχια ∆Ε

Έφηβοι II
Νέοι
Ενήλικες
Πρεσβύτ

Οι έφηβες Ι και οι Έφηβες
ΙΙ χρησιµοποιούν και οι
δύο αγωνιστικό φόρεµα.
Αυτό που διαφέρει στις
δύο περιπτώσεις είναι το
ύφασµα και η
διακόσµηση του
φορέµατος
(βλέπε την παρακάτω
ενότητα 2)
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Πάνω µέρος και µπούστο δεν
πρέπει να είναι µόνο µπικίνι
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2. ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ, ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΝΤΑ ΤΟ ΦΩΣ ΥΛΙΚΑ
Παρτενέρ
Άρρεν
Κλάδος.
ST
LA

Θύλη
ST
LA
Οποιαδήποτε ∆ιακόσµηση – ∆Ε
Υφάσµατα αντανακλώντα το φώς - ∆Ε
∆ιακόσµηση που αντανακλά το φώς – ∆Ε
∆ιακόσµηση που δεν αντανακλά το φώς Ε
Υφάσµατα αντανακλώντα το φώς - ∆Ε

Παιδιά
Έφηβοι I

Οποιαδήποτε ∆ιακόσµηση – ∆Ε
Υφάσµατα αντανακλώντα το φώς - ∆Ε
ΧΠ

Εφβ II – Πρσβ
3. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ, ΚΑΛΤΣΕΣ, ΚΑΛΣΟΝ
Παρτενέρ
Άρρεν
Κλάδος.
ST

Θύλη
LA

Παιδιά

Τακούνι: πρέπει να είναι µεγ 2,5εκ
Πρέπει να φορούνται κάλτσες Μ

Έφηβοι I

Παπούτσια : ΧΠ

ST
LA
Τακούνι: τάκος, πρέπει να είναι µεγ 3,5εκ
Κοντές κάλτσες επιτρέπονται Χ
Καλσόν: Χρώµα δέρµατος - ΕΜ
Τακούνι: πρέπει να είναι µεγ 5εκ
Κοντές κάλτσες επιτρέπονται
Καλσόν: ∆ικτυοτό - ∆Ε
ΧΠ

Εφβ II – Πρσβ
4. ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ
Παρτενέρ
Κλάδος.
Παιδιά
Έφηβοι I

Άρρεν
ST

LA

Εάν τα µαλιά είναι µακριά, θα πρέπει να
κρατιούνται σε αλογοουρά

Εφβ II – Πρσβ
5. MAKE-UP
Παρτενέρ
Κλάδος.

Θύλη
ST
LA
∆ιακόσµηση και έγχρωµη Λακ - ∆Ε
∆ιακόσµηση αντανακλούσα το φώς και έγχρωµη Λακ ∆Ε
∆ιακόσµηση που δεν αντανακλά το φώς Ε
ΧΠ

Άρρεν
ST

Θύλη
LA

ST

Παιδ, Εφβ I

Make-up - ∆Ε

Εφβ II – Πρσβ

ΧΠ

6. ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ (όχι προσωπικά κοσµήµατα)
Παρτενέρ
Άρρεν
Θύλη
Κλάδος.
ST
LA
ST
Παιδιά
∆ιακοσµητικά Κοσµήµατα - ∆Ε
∆ιακοσµητικά Κοσµήµατα αντανακλώντα το φώς – ∆Ε
Έφηβοι I
∆ιακοσµητικά Κοσµήµατα µη αντανακλώντα το φώς Ε
ΧΠ
Εφβ II – Πρσβ
Έφηβοι Ι : 12 - 13 ετών.
Έφηβοι ΙΙ : 14 - 15 ετών.
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Παράρτηµα 1: Ενδυµασία Παιδιά Αγόρια
Πουκάµισο:
-

Απλό, λευκό µακρυµάνικο πουκάµισο εµπορίου – ΕΜ
Υλικά Γιαλιστερά ή µε σχέδια – ∆Ε, συνιστάται Βαµβάκι ή ανάµεικτο βαµβάκι.
Κολάρο Φράκου - ∆Ε
Μαζεµένα µανίκια - ∆Ε.
Το πουκάµισο πρέπει να µπαίνει µέσα.

Παράρτηµα 2: Ενδυµασία Παιδιά Κορίτσια
A. Είδη Λαιµόκοψης – επιτρεπόµενα σχέδια, άλλα - ∆Ε:

B. Γιακάδες – επιτρεπόµενα σχέδια, άλλα - ∆Ε:

C. Φούστες:
-

Απλή ή µε πιέτες, κατασκευασµένη από 1- 3 µισούς κύκλους το µέγιστο - ΕΜ,
Ένα απλό κυκλικό µεσοφόρι επιτρέπεται, µεγαλύτερο µεσοφόρι - ∆Ε.
Βολάν στην φούστα ή το µεσοφόρι, πετονιά που χρησιµοποιείται στο στρίφωµα της
φούστας –∆Ε.
Το µήκος δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 10εκ πάνω από το γόνατο και όχι
µακρύτερο αµέσως κάτω από το γόνατο.
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Επιτρεπόµενα σχέδια, άλλα από τα παρακάτω - ∆Ε:

Παραδείγµατα:
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