ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΡΟΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Μέλος της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Αθλητικού Χορού W.D.S.F

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΧΟΕ.
Προς : Τον/την ∆ιευθυντή Αθλητικών ΕΧΟΕ. Παρακαλώ να εγκρίνετε την αίτηση µου (επιλέξτε από τα παρακάτω):
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ

Οργανωτής Μέλος (Σχολή/Σύλλογος) :……………………………............................................. Τηλ....................................
Έδρα:...................................................................Ιστοσελίδα ................................................. e-mail ..............................
Τόπος ∆ιεξαγωγής Αγώνων : ...................................... Επιφάνεια Χορευτικού χώρου............... Χωρ. καθηµένων ..........
Τίτλος Αγώνων: .................................................................. Επιθυµητή Ηµ/νία............................∆ιάρκεια Αγώνων …..…

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΕΘΝ ∆ΘΝ ΕΝΛ ΠΡΣ ΝΕΟ ΕΦΒ ΠΑΙ

INTERNATIONAL STYLE LATIN
INTERNATIONAL STYLE STANDARD
ΚΛΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – MASTER CLASS LATIN (Internat. Style)
ΚΛΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – MASTER CLASS STANDARD (Internat. Style)
ΚΛΑΣΕΙΣ Α, Β1, Β2, Β3, Γ1, Γ2, Γ3 LATIN
ΚΛΑΣΕΙΣ Α, Β1, Β2, Β3, Γ1, Γ2, Γ3 STANDARD
AMERICAN STYLE
LATIN
SMOOTH
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ Salsa, Mambo, A.Τango, Merengue, Oriental,Bachata
ΟΜΑ∆ΕΣ Latin, HipHop, Brk Dance, Oriental, Sals Rueda, Μοντέρνο, Σύγχρονο
ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΛΑΣΗΣ LATIN – INTERN. CLASS GROUP LATiN
ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ – OPEN RISING STARS LATIN Ενήλικες
ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ – OPEN RISING STARS STANDARD Ενήλικες
KATΩ ΤΩΝ 21 – OPEN UNDER 21 LATIN (16,17,18,19, 20 ετών)
KATΩ ΤΩΝ 21 – OPEN UNDER 21 STANDARD (16,17,18,19, 20 ετών)
ONE DANCE CCC, RU, SA, JI, WA, TA, QS (Xορογραφίες)
ΑΓΩΝΕΣ SOLO LATIN Samba, Cha Cha, Rumba, Jive
OPEN JUVENILES 1D , 2D , 3D , 5D LATIN Syllabus
Ι
OPEN JUVENILES 1D , 2D , 3D , 5D STANDARD Syllabus
FORMATION LATIN
FORMATION STANDARD
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
Τα Ελληνικά ζευγάρια που χορεύουν σε ∆ιεθνείς ή Εθνικούς Αγώνες στις κατηγορίες ΄΄Ανερχόµενων Αστέρων΄΄ και
΄΄Κάτω των 21΄΄, θα πρέπει να κατέχουν βιβλιάριο ΕΧΟΕ. ∆εν συµµετέχουν τα πρώτα 6 ζευγάρια της Εθνικής Λίστας
στις κατηγορίες ΄΄Ανερχόµενων Αστέρων΄΄.
Τα Ελληνικά ζευγάρια των παίδων και εφήβων όταν χορεύουν σε οποιονδήποτε Αγώνα Βηµατολογίων - Syllabus σε
∆ιεθνείς Open ή Εθνικούς αγώνες θα πρέπει να κατέχουν οπωσδήποτε το βιβλιάριο ΕΧΟΕ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ WDSF
OPEN INT OPEN WRD OPEN ΑΛΛΟΙ
WDSF SENIORS (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ) LATIN
WDSF SENIORS (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ) STANDARD
WDSF ADULTS (ΕΝΗΛΙΚΩΝ) LATIN
WDSF ADULTS (ΕΝΗΛΙΚΩΝ) STANDARD
WDSF YOUTH (ΝΕΩΝ) LATIN
WDSF YOUTH (ΝΕΩΝ) STANDARD
WDSF JUNIORS (ΕΦΗΒΩΝ) LATIN
WDSF JUNIORS (ΕΦΗΒΩΝ) STANDARD
WDSF JUVENILES (ΠΑΙ∆ΩΝ) LATIN Syllabus
WDSF JUVENILES (ΠΑΙ∆ΩΝ) STANDARD Syllabus
WDSF PROFESSIONAL DIVISION LATIN
WDSF PROFESSIONAL DIVISION STANDARD
WDSF RISING STARS LATIN
WDSF RISING STARS STANDARD
Η τέλεση αγώνων εκτός από τους δηλωµένους αποτελεί σοβαρό παράπτωµα του Οργανωτή.

I,II,III,IV
I,II,III,IV

I, II, Ι & ΙΙ
I, II, Ι & ΙΙ
I, II, Ι & ΙΙ
I, II, Ι & ΙΙ

Οι αιτήσεις Αγώνων κατατίθενται κατά την κατάρτιση του Ηµερολογίου Αγώνων κάθε Ιούλιο µήνα.
Η οργάνωση αγώνων WDSF προϋποθέτει υποχρεωτικά την ταυτόχρονη οργάνωση και άλλων αγώνων αδειοδοτηµένων
ΕΧΟΕ, την προηγούµενη, την ίδια ή την επόµενη ηµέρα από αυτούς.
Ο εκάστοτε οργανωτής θα πρέπει υποχρεωτικά να αποκτήσει πρώτα την Εθνική άδεια Τέλεσης αγώνων ΕΧΟΕ και
στην συνέχεια αυτήν της WDSF.
Για τους ∆ιεθνείς αγώνες WDSF/PD WDSF, η ΕΧΟΕ και µόνο αναλαµβάνει την προώθηση της αίτησης και τις λοιπές
διαδικασίες προς την WDSF.

Εγώ ο υπογράφων Οργανωτής
• Αποδέχοµαι ότι την ηµεροµηνία τέλεσης των Αγώνων θα εγκρίνει ή θα προτείνει η ΕΧΟΕ.
• ∆ηλώνω ότι η Σχολή / Σύλλογος οργανωτής είναι µέλος και ταµειακά εντάξει προς την ΕΧΟΕ.
• ∆ηλώνω υπεύθυνα ότι έχω διαβάσει και αποδέχοµαι πλήρως, τον Γενικό Αγωνιστικό Κανονισµό, τον κανονισµό
Οικονοµικών, τον κανονισµό οργάνωσης αγώνων αδειοδοτηµένων από την ΕΧΟΕ και WDSF και τον κανονισµό
Ποινών/Κυρώσεων της ΕΧΟΕ.
• Παραπάνω επέλεξα τις κατηγορίες όλων των Αγώνων που επιθυµώ να οργανώσω και σύντοµα (το αργότερο ένα
µήνα πριν την τέλεση των Αγώνων), θα αποστείλω και τον κατάλογο των Εθνικών Κριτών χορού ΕΧΟΕ και Ξένων
WDSF προς έγκριση.
• ∆εσµεύοµαι να καταβάλλω το προβλεπόµενο Εθνικό τέλος Οργάνωσης αγώνων προς την ΕΧΟΕ και τα τέλη για
τους αγώνες WDSF, 3 µήνες πριν την τέλεση των Αγώνων, σύµφωνα µε το τιµολόγιο που θα λάβω, άλλως η ΕΧΟΕ
διατηρεί το δικαίωµα να µου αφαιρέσει τις άδειες των Εθνικών αλλά και WDSF αγώνων, χωρίς προειδοποίηση
(Αρθ.30 και 31 του Γεν.Αγων.Κανον).
• ∆εσµεύοµαι να ανακοινώσω τους Αγώνες και να αναρτήσω την ιστοσελίδα των Αγώνων µετά την έγκριση και την
παραλαβή της ειδικής άδειας (WDSF/EXOE) από την ΕΧΟΕ.
• ∆εσµεύοµαι ότι σε οποιαδήποτε προβολή των Αγώνων, σε έντυπα, ιστοσελίδα, facebook, e-mail κλπ θα υπάρχει σε
εµφανές σηµείο το λογότυπο της ΕΧΟΕ και θα αναγράφεται η πρόταση ‘’Αγώνες Αδειοδότηµένοι ΕΧΟΕ’’.
• ∆εσµεύοµαι ότι Θα ενηµερώνω τις Σχολές/Συλλόγους γραπτά κατά την παραλαβή των συµµετοχών ότι η συµµετοχή
Αθλητών και Οµάδων σε αγώνες αδειοδοτηµένους από την ΕΧΟΕ, γίνεται µόνο µέσα από κάποια Σχολή ή Σύλλογο
που είναι εγγεγραµµένο µέλος της και ταµειακά εντάξει προς αυτήν.Τα δε ζευγάρια συµετέχουν µόνο εφ’οσον
παρουσιάσουν το βιβλιάριο ΕΧΟΕ ανανεωµένο στην Γραµµατεία κατά την παραλαβή του Αριθµού αγώνα τους.
• ∆εσµεύοµαι ότι εγώ και η Γραµµατεία/Επιτροπή που θα δίνει τους Αριθµούς συµµετοχής των Αθλητών,
ευθυνόµαστε για τον έλεγχο των Βιβλιαρίων Αθλητών ΕΧΟΕ. Γνωρίζω επίσης ότι η συµµετοχή Ελληνικών
ζευγαριών χωρίς ή µε ληγµένο βιβλιάριο αλλά και αυτών µε κυρώσεις αναστολής της Αθλητικής τους ιδιότητας από
την ΕΧΟΕ, αποτελεί σοβαρό παράπτωµα και είναι αιτία για την δική µου παραποµπή, του ζευγαριού, του
Προπονητή αλλά και του Ιδιοκτήτη της Σχολής µέλους της ΕΧΟΕ που ανήκει το ζευγάρι, στην Πειθαρχική επιτροπή
της ΕΧΟΕ. (Άρθ 23 παρ3, Άρθ 30 παρ 4/3, Άρθ 31 παρ 2/5)
• ∆ηλώνω υπεύθυνα ότι γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι στους Εθνικούς Αγώνες µπορούν να κρίνουν µόνο
Οµοσπονδιακοί Έλληνες Κριτές και Ξένοι αναγνωσµένοι από την Οµοσπονδία τους. Η πλειοψηφία των Κριτών θα
πρέπει να είναι υποχρεωτικά Έλληνες όπως επίσης και ο ∆ιευθυντής αγώνων Έλληνας Οµοσπονδιακός.
• ∆ηλώνω υπεύθυνα ότι εντός 3 ηµερών µετά την λήξη των αγώνων, θα αποστείλω στην ΕΧΟΕ και θα αναρτήσω
στην ιστοσελίδα των αγώνων τα αναλυτικά αποτελέσµατα, στα οποία θα πρέπει υποχρεωτικά σε όλους τους
αγώνες που δεν είναι WDSF, δίπλα σε κάθε Ελληνικό ζευγάρι να αναγράφεται η Σχολή Μέλος µέσα από την οποία
συµµετέχει αυτό, αλλά επίσης ότι θα αποστείλω και την έκθεση/αναφορά του ∆ιευθυντή αγώνων.
• ∆εσµεύοµαι ότι δύο µέρες πριν την τέλεση των Αγώνων θα πρέπει να στείλω στην ΕΧΟΕ όλα τα Ελληνικά ζευγάρια,
από όλες τις κατηγορίες που συµµετέχουν στους Latin και Ballroom χορούς αναγράφοντας δίπλα την Σχολή Μέλος
µέσα από την οποία συµµετέχουν.
Οποιαδήποτε παράβαση των Παρόντων αλλά και του Γενικού Αγωνιστικού κανονισµού, αποτελεί σοβαρό παράπτωµα
και ο Οργανωτής που φέρει και την αποκλειστική ευθύνη έναντι της ΕΧΟΕ παραπέµπεται αυτόµατα στην Πειθαρχική
Επιτροπή της ΕΧΟΕ.
ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΩΤΗ
............................................................

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
.............................................

