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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΜΑ∆ΩΝ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΛΑΣΗΣ EXOE
Στην κλάση αυτή εγγράφονται και χορεύουν Οµάδες που επιθυµούν να συµµετέχουν σε διεθνείς Κατηγορίες
Αγώνων WDSF (Πρωταθλήµατα, Κύπελλα και άλλους) που διοργανώνουν οι διάφορες χώρες µέλη της WDSF και η
Ελλάδα.
Οι Οµάδες για να µπορούν να συµµετέχουν σε αυτήν την κατηγορία θα πρέπει αρχικά να εγγραφούν στο ανάλογο
αρχείο της ΕΧΟΕ και να αποκτήσουν το ειδικό Βιβλιάριο που θα περιέχει τον αριθµό µητρώου, την ονοµασία, την
ηµεροµηνία σύστασης, την κατηγορία ηλικίας, τον τύπο χορού (Latin, Modern, Syncro, Oriental κλπ, τον αριθµό
συµµετεχόντων στην Οµάδας και ανανεώνεται κάθε Ιανουάριο. Η εγγραφή νέας Οµάδας µπορεί να γίνει κατά την
διάρκεια του έτους,
Οι Οµάδες της ∆ιεθνούς Κλάσης απαρτίζονται µόνο από άτοµα που κατέχουν το Ατοµικό ∆ελτίο Αθλητή της ΕΧΟΕ
σε ισχύ, δηλώνονται µέσα από Σχολές Μέλη της ΕΧΟΕ και θα πρέπει να επιδεικνύουν αθλητική δραστηριότητα
κατά την διάρκεια του έτους, συµµετέχοντας οπωσδήποτε στο Πρωτάθληµα και το Κύπελλο Ελλάδος.
Οι εγγεγραµµένες Οµάδες µπορούν να συµµετέχουν µόνο σε αγώνες αναγνωρισµένους από την ΕΧΟΕ και την
WDSF και µόνο στην κατηγορία που έχει δηλωθεί στην ΕΧΟΕ, επιδεικνύοντας το βιβλιάριο τους και τα µέλη της
Οµάδας το Ατοµικό ∆ελτίο τους σε ισχύ στην γραµµατεία του εκάστοτε αγώνα και Μοριοδοτούνται σύµφωνα µε τον
υπάρχοντα πίνακα λαµβάνοντας µία θέση στην Εθνική Λίστα Κατάταξης Οµάδων ∆ιεθνούς Κλάσης ΕΧΟΕ. Η
βαθµολογία ξεκινάει από 01.01 και λήγει την 31.12 κάθε έτους.
Η συµµετοχή κάποιας Οµάδας σε µη αναγνωρισµένους αγώνες, αυτόµατα την αποκλείει από αυτήν την κλάση για
διάστηµα που θα ορίσει η ∆ιευθύντρια Αθλητικών και της αφαιρούνται και τα µόρια που είχε αποκτήσει µέχρι την
περίοδο εκείνη.
Στα Παγκόσµια Πρωταθλήµατα έχουν δικαίωµα συµµετοχής οι 2 πρώτες Οµάδες της Εθνικής Λίστας κατάταξης, σε
Κύπελλα οι 2 επόµενες Οµάδες της κατάταξης και οι υπόλοιπες σε ∆ιεθνείς αγώνες WDSF και δηλώνονται από την
Οµοσπονδία του εκάστοτε µέλους.
Η ΕΧΟΕ εφαρµόζει τους σχετικούς κανονισµούς που έχουν θεσπιστεί από την WDSF για αυτούς τους χορούς
(αναρτηµένοι στην ιστοσελίδα της ΕΧΟΕ).
Ο αριθµός και η σύνθεση της κάθε Οµάδας θα πρέπει να παραµένει σταθερός σύµφωνα µε την κατηγορία που έχει
δηλωθεί. Μπορεί να υπάρξει µία µεταβολή της τάξεως 20% το ανώτερο κατά την διάρκεια του έτους. Εάν µία Οµάδα
αλλάξει την σύνθεση της µέσα στην ίδια χρονιά σε ποσοστό άνω του 30%, χάνει αυτόµατα την µοριοδότηση της και
ξεκινάει από την αρχή.

ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΑ∆ΩΝ LATIN ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΛΑΣΗΣ ΕΧΟΕ
DANCESPORT SHOWDANCE

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΟΜΑ∆ΑΣ
ΜΕΛΗ ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΟΜΑ∆ΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ
ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ
ΕΙΣΟ∆ΟΣ – ΕΞΟ∆ΟΣ ΠΙΣΤΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΜΗ ΚΑΤΟΧΗ ∆ΕΛT. ΑΘΛΗΤΗ

Απαραίτητη η έκδοση Βιβλιαρίου ∆ιεθνούς Κλάσης από την ΕΧΟΕ.
Τα µέλη απαραίτητα θα κατέχουν το Ατοµικό ∆ελτίο Αθλητή ΕΧΟΕ.
Μικρές Οµάδες : 3 - 7 άτοµα - Μεσαίες Οµάδες : 8 - 20 άτοµα.
Μικρές Οµάδες : 2΄,10 – 2΄,30 - Μεσαίες Οµάδες : 2΄,45 – 3΄,15 λεπτά
Εφηβοι : 10 - 15 ετών – Ενήλικες : 16 - 29 χρονών.
Ελεύθερη
15 δευτερόλεπτα είσοδος και 15 δευτερόλεπτα έξοδος.
CD που φέρει η κάθε Οµάδα.

Αυτόµατη υποβίβαση στην Τελευταία Θέση.
Αυτόµατη υποβίβαση στην Τελευταία Θέση.
Απαγόρευση συµµετοχής της Οµάδας.

Σε κάθε οµάδα µπορούν να περιλαµβάνονται αθλητές που ανήκουν σε µία γειτονική µε νεότερους ή µεγαλύτερους
σε ηλικία κατηγορία, µε τις ακόλουθες αναλογίες :
1 αθλητής εκτός κατηγορίας σε µια οµάδα έως και 7 αθλητές.
2 αθλητές εκτός κατηγορίας σε µια οµάδα 8 ή περισσότερους αθλητών.
Τα lifts και τα ακροβατικά µπορούν να χρησιµοποιούνται εφόσον δεν αποτελούν περισσότερο από το 20% της
χορογραφίας και θα αξιολογηθεί ως µέρος αυτής.
Οι Οµάδες ∆ιεθνούς Κλάσης της ΕΧΟΕ µπορούν να συµµετέχουν σύµφωνα µε την Εθνική Λίστα Κατάταξης στα:
- WDSF
- WDSF
- WDSF
- WDSF
- WDSF
- WDSF

Παγκόσµια Πρωταθλήµατα - World Championships,
Παγκόσµια Κύπελλα - World Cups,
Ηπειρωτικά Πρωταθλήµατα - Continental Championships,
ΥπόΥπειρωτικά Κύπελλα - Sub-Continental Cups,
∆ιεθνείς Αγώνες - International Competitions,
Ανοικτοί Αγώνες - Open Competitions.

ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΩΝ
1 – 15
1 – 15
1 – 15
1 - 10
1 - 20

ΑΡΙΣΤΑ / EXCELLENT : 75
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - SYNCHRONIZATION
ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ - CHOREOGRAPHY
ΤΕΧΝΙΚΗ - TECHNIQUE
ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΣΚΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ - PERFORMANCE
ΜΟΥΣΙΚΗ - MUSICALITY

ΑΤΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
1. Το Ατοµικό ∆ελτίο Αθλητή Χορού είναι αυστηρά προσωπικό, εκδίδετε µετά από την συµπλήρωση
της κατάλληλης αίτησης αποκλειστικά από την ΕΧΟΕ µέσα από κάποιο Σύλλογο ή Σχολή Μέλος
της, που είναι ταµειακά εντάξει προς αυτήν και Ισχύει µόνο εάν φέρει το αυτοκόλλητο της τρέχουσας
αγωνιστικής περιόδου. Η ανανέωση του γίνεται κάθε Ιανουάριο, µέσο της Σχολής Μέλους που
ανήκει µετά από την συµπλήρωση αίτησης. Η µη έγκαιρη ανανέωση του (2 µήνες µετά την λήξη)
µπορεί να επιφέρει ακόµα και την ποινή της µη ανανέωση του από την ΕΧΟΕ
2. Όλοι οι Αθλητές για να λάβουν µέρος στην ∆ιεθνή Κλάση οποιουδήποτε αγώνα Οµάδων ή
Ατοµικού, αναγνωρισµένου ή αδειοδοτηµένου από την ΕΧΟΕ στην Ελλάδα, υποχρεούνται να είναι
εφοδιασµένοι µε το Ατοµικό ∆ελτίο Αθλητή της ΕΧΟΕ σε ισχύ και να το παρουσιάζουν για να
σφραγιστεί κατά την παραλαβή του αριθµού Αγώνων τους, άλλως δεν µπορούν να λάβουν µέρος
στον Αγώνα. Η συµµετοχή χωρίς Ατοµικό ∆ελτίο αποτελεί σοβαρό παράπτωµα και παραπέµπεται
στο Πειθαρχικό Συµβούλιο που αποφασίζει και για την ποινή του.
3. Οι Αθλητές που εγγράφονται στην ΕΧΟΕ για πρώτη φορά, θα πρέπει µαζί µε την αίτηση τους για το
Βιβλιάριο να επισυνάπτουν και µία φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους, µαζί µε µία
φωτογραφία.
4. Σύµφωνα µε τον Γενικό Αγωνιστικό Κανονισµό Αγώνων της ΕΧΟΕ, οι Αθλητές µπορούν να
συµµετέχουν µόνο σε Αγώνες, Φεστιβάλ και ∆ιαγωνισµούς Χορού αναγνωρισµένους και
αδειοδοτηµένους από την ΕΧΟΕ (αρθ.35), αυτούς δηλαδή που αναγράφονται στο ηµερολόγιο
αγώνων της ΕΧΟΕ. Η παράβαση αυτού του κανονισµού από οποιονδήποτε Αθλητή αποτελεί
σοβαρό παράπτωµα και µπορεί χωρίς προειδοποίηση να του επιβληθεί ποινή αφαίρεσης του
Ατοµικού ∆ελτίου Αθλητή και της Αθλητικής του ιδιότητας ΕΧΟΕ, από 6 µήνες έως 1 χρόνο, εάν δε η
παραβίαση συνεχιστεί, µπορεί ακόµα και να του αφαιρεθεί οριστικά η Αθλητική ιδιότητα και το
Ατοµικό ∆ελτίο Αθλητή.
5. Ο κάθε Αθλητής θα πρέπει να επιδεικνύει αθλητική δραστηριότητα συµµετέχοντας οπωσδήποτε στο
Κύπελλο και το Πρωτάθληµα Ελλάδος και σε τουλάχιστον σε 2 Αγώνες αναγνωρισµένους της ΕΧΟΕ
από την 1η έως την 31η του προηγούµενου έτους για να µπορεί να διατηρεί την αθλητική του
ιδιότητα, αλλιώς η ΕΧΟΕ διατηρεί το δικαίωµα να µην του ανανεώσει το βιβλιάριο για την επόµενη
αθλητική περίοδο αλλά ακόµη και να του το αφαιρέσει.
6. Απαγορεύεται οι Αθλητές ΕΧΟΕ να κρίνουν σε οποιοδήποτε Αγώνα, Φεστιβάλ, εκδήλωση, αυτό
αποτελεί σοβαρό παράπτωµα.
7. Οι εγγεγραµµένοι Αθλητές στην ΕΧΟΕ όταν θέλουν να λάβουν µέρος σε οποιονδήποτε Αγώνα στο
εξωτερικό θα πρέπει να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους στην Σχολή/Σύλλογοπου ανήκουν και αυτή
µε την σειρά της τον/την ∆ιευθυντή Αθλητικών που θα αναλάβει και την δήλωση τους στον εκάστοτε
Οργανωτή.
8. Η αλλαγή Σχολής ή Συλλόγου αλλά και οποιουδήποτε στοιχείου του Ατοµικού ∆ελτίου θα πρέπει να
δηλώνεται στην Γραµµατεία της ΕΧΟΕ, µέσο της Σχολής µέλους, το αργότερο µέσα στις πρώτες 10
ηµέρες που έγινε. Σε περίπτωση απώλειας του ∆ελτίου ο Αθλητής θα πρέπει να ζητήσει από την
Σχολή ή τον Σύλλογο που ανήκει να του προµηθεύσει από την ΕΧΟΕ ένα διπλότυπο καταβάλλοντας
το ανάλογο τέλος αντικατάστασης.
Συµφωνώ και αποδέχοµαι τους παραπάνω κανονισµούς αλλά και τον Γενικό Αγωνιστικό
κανονισµό ΕΧΟΕ.

Ονοµ/µο Αθλητή
Υπογραφή

Αρ.Μητρώου

Ηµ/νία

