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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.  
 
 


