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Κατηγορίες Αγώνων:
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Τοπικοί Αγώνες χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην Πανελλήνια Λίστα Κατάταξης
Πανελλήνιοι Αγώνες
Διεθνείς Ανοικτοί Αγώνες
Διεθνείς Αγώνες IDSF

Αίτηση για Διοργάνωση Αγώνων
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Δικαίωμα Διοργάνωσης Αγώνων έχουν όλα τα Μέλη της ΕΧΟΕ που είναι ταμειακά εντάξει προς
αυτήν.
Οι αιτήσεις για Αγώνες πρέπει να υποβληθούν στον Αθλητικό διευθυντή της ΕΧΟΕ 6 μήνες πριν
την ημερομηνία διεξαγωγής τους για να εγκριθούν από την ΕΧΟΕ και στην συνέχεια να καταβληθεί
το τέλος αναγνώρισης Αγώνα.
Οι οργανωτές που επιθυμούν να διοργανώσουν διεθνείς αγώνες IDSF, υποβάλλουν την αίτησή
τους στην ΕΧΟΕ 6 μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής τους και η ΕΧΟΕ στη συνέχεια ζητά την
άδεια από την IDSF εκ μέρους του διοργανωτή. Μετά την λήψη της άδειας από την IDSF, ο
διοργανωτής καταβάλλει στην IDSF (παράρτημα οικονομικών της IDSF) τα σχετικά τέλη
παραχώρησης τίτλου και στην ΕΧΟΕ τα σχετικά τέλη διοργάνωσης αγώνων (παράρτημα
οικονομικών ΕΧΟΕ)
Οι ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 21 μέρες από
οποιονδήποτε άλλο της ΕΧΟΕ

Διεξαγωγή Αγώνων
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Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη Πρόεδρου Αγώνων που ορίζεται από την ΕΧΟΕ. Ο πρόεδρος
είναι αρμόδιος για την τήρηση των Κανονισμών Αγώνων της ΕΧΟΕ.
Η εκτέλεση των Αγώνων γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΧΟΕ
Τα ζευγάρια λαμβάνουν ανάλογα βαθμούς για την Πανελλήνια λίστα κατάταξης της ΕΧΟΕ.
Θα πρέπει επίσης να προβλέπεται τριμελής γραμματεία Αγώνων και εφαρμογή του skating system
για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

Διεξαγωγή Διεθνών Αγώνων IDSF
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Η διεξαγωγή των Διεθνών Αγώνων IDSF, γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της IDSF και της
ΕΧΟΕ.

Αριθμός ζευγαριών, Σχολών, Συλλόγων και Χωρών που θα συμμετέχουν




Τοπικοί Αγώνες:
Ένα ελάχιστο 10 ζευγάρια από τουλάχιστον 3 Συλλόγους/Σχολές μέλη της ΕΧΟΕ.
Πανελλήνιοι Αγώνες:
Ένα ελάχιστο 30 ζευγάρια από τουλάχιστον 10 Συλλόγους/Σχολές μέλη της ΕΧΟΕ.
Διεθνείς Αγώνες:
Ένα ελάχιστο 50 ζευγάρια συνολικά από 15 Συλλόγους/Σχολές μέλη της ΕΧΟΕ. από την Ελλάδα
και από το εξωτερικό. Απαραίτητη η συμμετοχή Συλλόγων/Σχολών από τουλάχιστον δύο χώρες του
εξωτερικού
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Κριτές
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Διεθνείς Αγώνες IDSF Open
Ένα ελάχιστο 24 ζευγάρια συνολικά από Συλλόγους/Σχολές από 4 διαφορετικές Εθνικές
Ομοσπονδίες Αθλητικού Χορού, μέλη της IDSF.
Διεθνείς Αγώνες IDSF International Open
Ένα ελάχιστο 25 ζευγάρια συνολικά από Συλλόγους/Σχολές από 5 διαφορετικές Εθνικές
Ομοσπονδίες Αθλητικού Χορού, μέλη της IDSF.

Τοπικοί Αγώνες:
Ένα ελάχιστο 3 κριτών αναγνωρισμένων από την ΕΧΟΕ
Πανελλήνιοι Αγώνες:
Ένα ελάχιστο 5 κριτών εκ των οποίων η πλειοψηφία θα πρέπει να είναι Διεθνείς Κριτές της IDSF,
να συμμετέχουν τουλάχιστον 10 Σχολές ή Σύλλογοι.
Διεθνείς Ανοικτοί Αγώνες:
Ένα ελάχιστο 5 κριτών εκ των οποίων η πλειοψηφία θα πρέπει να είναι Διεθνείς Κριτές της IDSF
που ορίζονται από από το διοργανωτή και που επιβεβαιώνονται από την ΕΧΟΕ ή που ορίζονται
από την ΕΧΟΕ, να συμμετέχουν τουλάχιστον 3 χώρες μέλη IDSF. Ο αριθμός κριτών μπορεί να
κινηθεί προς 7 κριτές από τουλάχιστον 5 χώρες μέλη IDSF. Δεν μπορούν να αντιπροσωπεύσουν
την ίδια χώρα πάνω από 2 κριτές.
Διεθνείς Αγώνες IDSF Open
Ένα ελάχιστο 5 κριτών από τη Διεθνή Λίστα Κριτών της IDSF από τουλάχιστον 4 Εθνικές
Ομοσπονδίες Αθλητικού Χορού, μέλη της IDSF, που προτείνονται από το διοργανωτή και
εγκρίνονται από την IDSF, ή 7 κριτές από τουλάχιστον 5 Εθνικές Ομοσπονδίες Αθλητικού Χορού,
μέλη της IDSF. Ο μέγιστος αριθμός κριτών που προέρχονται από την ίδια Εθνική Ομοσπονδία,
είναι οι 2 κριτές. Εκτός των κριτών, ορίζεται ένας (1) Chairman (διευθυντής αγώνα) από την Διεθνή
Λίστα των Chairmen της IDSF που προτείνει ο διοργανωτής και εγκρίνει η IDSF.
Διεθνείς Αγώνες IDSF International Open
Ένα ελάχιστο 7 κριτών από τη Διεθνή Λίστα Κριτών της IDSF από τουλάχιστον 6 Εθνικές
Ομοσπονδίες Αθλητικού Χορού, μέλη της IDSF, που προτείνονται από το διοργανωτή και
εγκρίνονται από την IDSF, ή 9 κριτές από τουλάχιστον 6 Εθνικές Ομοσπονδίες Αθλητικού Χορού,
μέλη της IDSF. Ο μέγιστος αριθμός κριτών που προέρχονται από την ίδια Εθνική Ομοσπονδία,
είναι οι 2 κριτές. Εκτός των κριτών, ορίζεται ένας (1) Chairman (διευθυντής αγώνα) από την Διεθνή
Λίστα των Chairmen της IDSF που προτείνει ο διοργανωτής και εγκρίνει η IDSF..

Πρόγραμμα Αγώνων – Προβολή Αγώνων
Θα πρέπει ο οργανωτής να τυπώσει έγχρωμο πρόγραμμα των αγώνων που θα περιλαμβάνει
ολοσέλιδη δωρεάν καταχώρηση της ΕΧΟΕ. Οπουδήποτε δε προβάλλονται οι αγώνες θα
προβάλλεται και η ΕΧΟΕ. (περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση κλπ.)
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Αγωνιστικός χώρος
Θα πρέπει να είναι κλειστό γήπεδο του μπάσκετ ή γυμναστήριο με ξύλινο παρκέ και χωρητικότητα
τουλάχιστον 500 θεατών.
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Χρηματικά έπαθλα
Επιτρέπονται με ποσά που δεν θα ξεπερνούν τα οριζόμενα από την ΕΧΟΕ και την IDSF.

