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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ - SOLO
ΚΑΝΟΝΑΣ 1 - ΓΕΝΙΚΑ
1.1 Οι χοροί που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι:
Samba, ChaCha, Rumba, P.Doble, Jive, Mambo, Salsa στο 1 & 2, Merengue, Bachata, Ar.Tango, Kizomba, Modern,
Contemporary, B. Οι χοροί Σόλο σε Αθλητικό Επίπεδο είναι, η Αγωνιστική εξέλιξη των διαφόρων χορών και είναι για άτοµα
µεµονωµένα Dance, Hip Hop, Ballet, Waltz, Tango, Foxtrot, V.Waltz, Q.Step, ,
Οι χοροί : Samba, ChaCha, Rumba, P.Doble, Jive, µπορούν να χορευτούν µόνοι η σε συνδυασµό.
1.2 Οµάδες Ηλικιών
1.2.1 Ηλικιακοί περιορισµοί
Τα παρακάτω όρια ηλικίας είναι υποχρεωτικά σε Αγώνες της ΕΧΟΕ - WDSF:
- Παιδιά 07-11 :
όταν φθάσουν τα 7α γενέθλια ή λιγότερο κατά το ηµερολογιακό έτος,
- Έφηβοι 12- 15 :
όταν φθάσουν τα 12α γενέθλιά τους κατά το ηµερολογιακό έτος,
- Νεοι
16- 18 :
όταν φθάσουν τα 16α γενέθλιά τους ή περισσότερο κατά το ηµερολογιακό έτος,
- Ενήλικες 19- 34 :
όταν φθάσουν τα 19α γενέθλιά τους ή περισσότερο κατά το ηµερολογιακό έτος.
.1.2.2 Συµµετοχή σε µεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία
Οι Αθλητές επιτρέπεται να συµµετέχουν στην επόµενη ηλικιακή κατηγορία, δεν µπορούν όµως να χορέψουν σε µία
Κατηγορία µικρότερη από αυτήν που ανήκουν ηλικιακά.
1.3 Κατηγορίες Αθλητών
Οι αγωνιζόµενοι χωρίζονται στις παρακάτω Οµάδες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ -Beginner Dancers: όλοι οι Ερασιτέχνες χορευτές που χορεύουν αποκλειστικά
βηµατολόγιο Bronze, Silver, Gold.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ -Advanced Dancers: όλοι οι Ερασιτέχνες χορευτές που εκτελούν
ελεύθερες χορογραφίες.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - οι επαγγελµατίες χορευτές που εκτελούν ελεύθερες χορογραφίες
Στην Κατηγορία των Επαγγελµατιών συµµετέχουν άτοµα που έχουν συµπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.
ΚΑΝΟΝΑΣ 2 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αθλητές µπορούν να συµµετέχουν στις πιο κάτω διοργανώσεις:
- Πρωτάθληµα, Κύπελλο Ελλάδος ΕΧΟΕ, τους Αδειοδοτηµένους αγώνες της Εθνικής Χοροαθλητικής Οµοσπονδίας Ελλάδος
- WDSF Πρωτάθληµα, Κύπελλο, ∆ιεθνείς Ανοικτούς Αγώνες.
ΚΑΝΟΝΑΣ 3 – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.
3.1 Επιτρεπόµενος χρόνος
Σε όλους τους γύρους (rounds) των αγώνων η µουσική που παίζεται πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια 1,30 λεπτά και µέγιστη
διάρκεια 1,45 λεπτά. Υπό την προϋπόθεση πάντα ότι ο ∆ιευθυντής Αγώνων µπορεί να παρατείνει την ανώτατη διάρκεια
για κάθε χορό ή χορούς εάν κατά τη γνώµη του η µεγαλύτερη διάρκεια είναι αναγκαία για δίκαιη κρίση του εν λόγω
χορού ή χορούς σε έναν αγώνα.
Σε όλες τις διοργανώσεις της ΕΧΟΕ και της WDSF η µουσική πρέπει να έχει το χαρακτήρα του χορού που εκτελείται, για
παράδειγµα, δεν µπορεί να παιχτεί ντίσκο µουσική για χορούς της Καραϊβικής.
3.2

Ταχύτητες - µέτρα/λεπτό

- Samba
- ChaCha
- Rumba:
- P.Doble:
- Jive
- Mambo
- Salsa
- Merengue:

50 - 52
30 - 32
25 - 27
60 - 62
40 - 44
47 - 51
40 - 50
32 - 50.

- Bachata:
- Kizomba
- Ar.Tango
- Waltz
- Tango
- V.Waltz
- Foxtrot
- Q.Step

30 - 48
25 - 48
25 - 30
28 - 30
31 - 33
58 - 60
28 - 30
50 - 52

- Modern
- Contemporary
- Ballet
- Break Dance
- Hip Hop

Ελεύθερο
Ελεύθερο
Ελεύθερο
Ελεύθερο
Ελεύθερο

3.3 Μουσικότητα/Musicality
Οι Αθλητές θα επιδείξουν την ικανότητά τους να εργάζονται δηµιουργικά µε την µουσική. Αυτό µπορεί να γίνει µε διάφορους
τρόπους, όπως φιγούρες, µεταχείριση ποδιών, "κλωτσιές", "κόλπα", κλπ ...

Οι Κριτές θα αξιολογήσουν το επίπεδο ερµηνείας της µουσικής, αποχρώσεις, παύσεις και τονισµούς, Το συνολικό ρυθµικό
συγχρονισµό των χορευτών µε τη µουσική κλπ.
Η µουσική θα είναι αµιγώς του χορού που αγωνίζεται, χωρίς ειδικά εφέ ή πρόσθετους ήχους. και δεν πρέπει να
περιέχει άλλο είδος ή να αναµειγνύεται
Η Μουσική δεν είναι γνωστή ή ορίζεται από τον Οργανωτή και αναρτάται στην ιστοσελίδα των αγώνων.
ΚΑΝΟΝΑΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ / TECHNIQUE
Αντανακλάται µέσω της ισορροπίας, το στήσιµο την µεταχείρηση των ποδιών, τις αποµονώσεις του σώµατοτος και
των χορευτικών γραµµών. Οι Αγωνιζόµενοι πρέπει να αντικατοπτρίζουν επαρκή κίνηση και "αποµονώσεις" όπως
καθορίζονται από το στυλ χορού. Η κίνηση πρέπει να φαίνεται χωρίς προσπάθεια.
ΚΑΝΟΝΑΣ 5 - ∆ΥΣΚΟΛΙΑ / DIFFICULTY
Η δυσκολία κρίνεται από το επίπεδο.
α.
β.
γ.
δ.
ε.
ζ.
η.
θ.

Των στροφών,
Των φιγούρων,
Των κόλπων (Tricks),
Βαθιών καθισµάτων,
Πεσιµάτων και εκρήξεων,
Το ποσό των στροφών σε δύο πόδια ή µόνο ενα πόδι.
Της κάθε κίνησης που απαιτεί εξαιρετική ισορροπία, ευελιξία ή δύναµη.
Των αλµάτων, των κλωτσιών και των εκτάσεων.
ΚΑΝΟΝΑΣ 6 – ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ / CHOREOGRAPHY

6.1 Η χορογραφία είναι η ερµηνεία της µουσικής από τον Αθλητή.
6.2 Μια καλή χορογραφία πρέπει να περιέχει :
α. Φιγούρες µε έξυπνες στροφές (που θα κριθούν σε επίπεδο ∆υσκολίας)
γ. Καλή χρήση του χώρου στην πίστα.
δ. Εύκολη ροή της ρουτίνας, εύκολο πέρασµα από τη µία κίνηση στην άλλη.
ε. Κάτι πρωτότυπο, έξυπνο, µοναδικό ή καινούργιο στην ρουτίνα τους
στ Έµφαση στη µουσικότητα της χορογραφίας;
ζ. Tricks ή Συνδιασµούς Tricks που είναι κατάλληλα για κάθε µέρος της Ρουτίνας
6.2 Οι αγωνιζόµενοι σε όλους τους χορούς πρέπει να επιδεικνύουν ρουτίνες που είναι 70% από τον ίδιο χορό και που θα
αντανακλώνται στις φιγούρες, τις στροφές.
ΚΑΝΟΝΑΣ 7 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ.
7.1
7.2
7.3

∆εν επιτρέπονται σκηνικά.
∆εν επιτρέπονται κανενός είδους αξεσουάρ.
∆εν επιτρέπονται ακροβατικά.
ΚΑΝΟΝΑΣ 8 - ΣΤΗΣΙΜΟ ΑΓΩΝΑ.

Ανάλογα µε τον αριθµό των συµµετοχών, στα solo θα υπάρξουν προκριµατικοί γύροι που θα ακολουθηθούν από ένα
τελικό γύρο ή µόνο ένας τελικός γύρος. Κατά τη διάρκεια κάθε προκριµατικού γύρου, ο αριθµός των αγωνιζόµενων θα
µειωθεί κατά το ήµισυ για τον επόµενο γύρο. Ο µέγιστος αριθµός αγωνιζόµενων στον τελικό γύρο είναι µεταξύ 6 - 8,
ανάλογα µε την διοργάνωση.
8.1 ∆ιαστάσεις Χώρου
Οι ελάχιστες διαστάσεις του χώρου για solo, θα είναι 10 Χ 12 µέτρα.
8.2 Κριτές
Οι Κριτές θα πρέπει να είναι το ελάχιστο 3 Οµοσπονδιακοί η εγκεκριµένοι από την ΕΧΟΕ Έλληνες η ξένοι. Οι ξένοι
θα είναι εγκεκριµένοι από την χώρα τους που θα είναι Μέλος της WDSF. ∆εν µπορούν να κρίνουν Αθλητές χορού.
8.3 ∆ιευθυντές Αγώνων
θα πρέπει να είναι Οµοσπονδιακοί ΕΧΟΕ η ξένοι, εγκεκριµένοι από την χώρα τους που θα είναι Μέλος της WDSF.
ΚΑΝΟΝΑΣ 9 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
9.1 Η κλειστή βαθµολογία (Closed Marking) πρέπει να χρησιµοποιείται στους αγώνες όλων των κατηγοριών.
9.2 Για την επεξεργασία των αποτελεσµάτων Θα πρέπει να χρησιµοποιείται ra σύστηµα Skating που θα είναι εγκεκριµένο
από την ΕΧΟΕ
9.3 Όλες οι βαθµολογίες θα δηµοσιευθούν στο διαδίκτυο και τα φύλλα βαθµολογίας των Κριτών θα διατηρηθούν για 30
Ηµέρες.
9.4 Στους Τελικούς οι Κριτές αποφασίζουν για την θέση των Αθλητών. "1" είναι η καλύτερη θέση. Η ίδια θέση δεν πρέπει να
δίνεται σε περισσότερα από ένα ζευγάρια.

ΚΑΝΟΝΑΣ 10 (ΈΝ∆ΥΣΗ)
10.1 Η ένδυση δεν περιορίζεται, πρέπει όµως να συµφωνεί και να σέβεται τους κανόνες ένδυσης της ΕΧΟΕ & WDSF και οι
οποίοι αποτελούν τµήµα των παρόντων κανόνων.
10.2 Κάθε αθλητής µπορεί να αλλάξει κοστούµι µέχρι µία (1) φορά σε όλους τους γύρους οποιουδήποτε Αγώνα.
10.3 ∆εν επιτρέπεται η ένδυση µε καθηµερινά ρούχα. Τα κοστούµια των κοριτσιών θα πρέπει να έχουν όλες τις
ευαίσθητες περιοχές καλυµµένες από µη διαφανές υλικό και επίσης όχι το χρώµα δέρµατος.
10.4 Το εσώρουχο της ντάµας δεν πρέπει να έχει το χρώµα του δέρµατος και να καλύπτει περιµετρικά πλήρως τους
γλουτούς.
10.5 Καπέλα ή σακάκια είναι επιτρεπτά αν αποτελούν µέρος της ενδυµασίας και δεν αποµακρύνονται σε οποιαδήποτε
στιγµή κατά τη διάρκεια του χορού.
10.6 Οι Αθλητές θα φορούν παπούτσια χορού.
10.7 Οι αθλητές δεν επιτρέπεται να αλλάξουν κοστούµι σε όλους τους γύρους οποιουδήποτε Αγώνα.
10.8 Ο διευθυντής Αγώνων, µπορεί να αποκλείσει οποιονδήποτε Αθλητή από τον αγώνα εάν δεν είναι ντυµένος, σύµφωνα
µε τον παρόντα Κανονισµό.

