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       ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ  (Άρθ 23)   
  

1. Το Βιβλιάριο Αθλητή Χορού είναι αυστηρά προσωπικό, εκδίδετε αποκλειστικά από την ΕΧΟΕ µέσα από κάποιο Σύλλογο ή 
Σχολή Μέλος της, που είναι ταµειακά εντάξει προς αυτήν και Ισχύει µόνο εάν φέρει το αυτοκόλητο της τρέχουσας αγωνιστικής 
περιόδου. Η ανανέωση του γίνεται κάθε Ιανουάριο, µέσω 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 σε οποιονδήποτε αναγνωρισµένο ή αδειοδοτηµένο Αγώνα από την ΕΧΟΕ στην Ελλάδα, 
υποχρεούνται να είναι εφοδιασµένοι µε το Βιβλιάριο 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 βιβλιάριο 
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.  

4. Σύµφωνα µε τον Γενικό Αγωνιστικό Κανονισµό Αγώνων της ΕΧΟΕ, τα εγγεγραµµένα Αθλητικά ζευγάρια σε αυτήν 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 
Βιβλιαρίου Αθλητή και της Αθλιτικής 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 βιβλιάριο Αθλητή. 

5. Οι Επαγγελµατίες Αθλητές Χορού κατέχουν το Βιβλιαρίου Αθλητή Μάστερς Επαγγελµατιών και χορεύουν στο Πρωτάθληµα και 
Κύπελλο Ελλάδος στην Μάστερς Κλάση Επαγγελµατιών ΕΧΟΕ (Masters Class Professional) και στo εξωτερικό στις κατηγορίες 
WDSF PD (WDSF Professional Division), αλλά και σε Αγώνες Επαγγελµατιών αναγνωρισµένους από την ΕΧΟΕ (βλέπε 
ηµερολόγιο αγώνων της ΕΧΟΕ). 

6. Ο κάθε Αθλητής θα πρέπει να επιδεικνείει αθλητική δραστηριότητα συµµετέχοντας οποσδήποτε 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. 

7. H λίστα των καλλίτερων Αθλητικών ζευγαριών στην Ελλάδα αλλά και των ∆ιεθνών ζευγαριών που θα αντιπροσωπεύουν την 
Ελλάδα σε Αγώνες της WDSF στο εξωτερικού και Αγώνες της WDSF στην Ελλάδα (Αρθ.13 Αγώνες ΕΧΟΕ) καταρτίζεται και 
δηλώνεται ετησίως στην ∆ιεθνή Λίστα της WDSF από τον διευθυντή Αθλητικών µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: 
Την Εθνική Λίστα κατάταξης (κατά 50%) που έχει να κάνει µε την βαθµολογία που έχουν λάβει οι Αθλητές από συµµετοχές τους 
σε διάφορους Αγώνες στην Ελλάδα (εκτός WDSF) κατά το προηγούµενο έτος.  
Την έκθεση/γνωµοδότηση της Εθνικής Αθλητικής Επιτροπής Αξιολόγησης (κατά 50%) που θα αξιολογεί την εν γένει αθλητική 
δραστηριότητα και συµπεριφορά των Αθλητών (συµµετοχές στο Πρωτάθληµα και το Κύπελλο Ελλάδος, αριθµό συµµετοχών σε 
αναγνωρισµένος Αγώνες ΕΧΟΕ στην Ελλάδα, ποινές, παρατηρήσεις κλπ.) στην διάρκεια του προηγούµενου έτους).  

8. Από 1.1.2013 οι Αθλητές ΕΧΟΕ για να συµµετέχουν σε Αγώνες της WDSF, πρέπει να προµηθευτoύν την ∆ιεθνή Κάρτα/ 
Ταυτότητα (WDSF ID Card) που εκδίδεται, τροποποιείται και ενηµερώνεται (εάν η Αθλητική ιδιότητα του είναι ενεργή ή µη) από 
την ΕΧΟΕ, φέρει τα ατοµικά στοιχεία του Αθλητή και είναι συνδεδεµένη on line µε την διεθνή Λίστα Ζευγαριών WDSF/ΕΧΟΕ.  

9. Απαγορεύεται οι Αθλητές ΕΧΟΕ να κρίνουν σε οποιοδήποτε Αγώνα, Φεστιβάλ, εκδήλωση, αυτό αποτελεί σοβαρό παράπτωµα. 
10. Τα εγγεγραµµένα ζευγάρια στην ΕΧΟΕ όταν θέλουν να λάβουν µέρος σε οποιονδήποτε Αγώνα στο εξωτερικό θα πρέπει να 

εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους στον ∆ιευθυντή Αθλητικών που θα αναλάβει και την δήλωση τους στον εκάστοτε Οργανωτή.  
11. Η αλλαγή Παρτενέρ, Σχολής ή Συλλόγου αλλά και οποιουδήποτε στοιχείου του βιβλιαρίου θα πρέπει να δηλώνεται στην 

Γραµµατεία της ΕΧΟΕ, µέσω της Σχολής µέλους, το αργότερο µέσα στις πρώτες 10 ηµέρες που έγινε. Ο Αθλητής δεν µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το βιβλιάριο του πριν από την έγκριση και σφραγίδα της Οµοσπονδίας.  

12. Σε περίπτωση απώλειας του Βιβλιαρίου 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. 

13. Οποιαδήποτε Βεβαίωση Αθλητή εκδίδεται από την ΕΧΟΕ επιβαρύνεται µε το τέλος Γραµµατείας. 
14. Για τις Οµάδες Συγχρονισµένου Χορού (Formation), εκδίδεται ένα βιβλιάριο µε το όνοµα της Οµάδας και ισχύει για το σύνολο 

των Αθλητών και για όλο το ηµερολογιακό έτος έκδοσης ή ανανέωσης του. Η σύνθεση και ο αριθµός των ζευγαριών δεν 
αναγράφονται σε αυτό και δεν επιρεάζουν την συνδροµή που είναι πάγια η ιδια για όλη την Οµάδα. 

    Συµφωνώ και αποδέχοµαι τους παραπάνω κανονισµούς αλλά και τον Γενικό Αγωνιστικό κανονισµό ΕΧΟΕ. 
    

 Ονοµ/µο Αθλητή                                                                            Αρ.Μητρώου                             Ηµ/νία                             Υπογραφή 


