Regels EC toernooien 2022-2023

Basis
•

Inschrijving van 15 t/m 20 oktober vanaf 8 uur op info@efdo.eu. Registratie en toewijzing
van de startplaatsen vindt plaats volgens het first-come-first-serve-principe volgens het tijdstip
van ontvangst van de e-mail.

•

Vanaf 15 oktober 8:00h mag zich iedereen die in de eerste divisie / sportklasse ingeschreven is
aanmelden.

•

Tot de 20. Oktober wordt er 60% van de startplaatsen gereserveerd voor de nationale dansers
waar het toernooi plaats vindt. Zou het zijn dat de 60% na de 20. Oktober niet volzet zijn, mogen
andere landen die plaatsen innemen.

•

Als men de puntenlimiet op EC toernooi of op nationale toernooi niet haalt wordt men van de
startlijsten geschrapt.

•

Puntenlimiet om aan de volgende toernooien te starten:
Limiet voor groepen en show duo: 260 punten
Limiet voor garde en show solo junioren: 270 punten
Limiet voor garde en show solo jeugd en hoofd: 275 punten
Uitzondering voor danspaar en garde/show met tilfiguren: geen limiet

•

Indien een EC toernooi niet vol is, mogen zich ook dansen aanmelden die minstens 260 punten
hebben behaald.

•

Als een dans de puntenlimiet haalt tijdens een national toernooi mag deze dans zich opnieuw
aanmelden op de EC lijsten. Deze dans komt dan aan het einde van de deelnemerslijst of op de
wachtlijst te staan.

Algemene regels
•
•

Voor de discipline solo’s kunnen er zich maximaal 16 dansen per categorie inschrijven, tenzij
het tornooi niet volzet is.
Maximum aantal dansen zijn 140 dansen. Zijn er meer inschrijvingen komen deze op de
wachtlijst te staan.

KWALIFICATIE Europees Kampioenschap 2023
•

•

De winnaar van elke categorie van ieder EC toernooi kwalificeert zich rechtstreeks
voor het EK. Indien er 2 dansen op de 1e plaats staan worden alle punten bij elkaar
opgeteld om de rechtstreeks gekwalificeerde te kennen.
Mocht de winnaar al de kwalificatie behaald hebben op een ander EC toernooi gaat
deze kwalificatie naar de 2e geëindigde. Indien deze ook al gekwalificeerd is naar de
3e plaats. Let op dat men voor de kwalificatie wel de minimale puntenlimiet van de
inschrijving behaald dient te hebben.

Afmeldingen EC tornooien.
Afmelding moeten gemaild worden aan het secretariaat van EFDO: info@efdo.eu

Let op als een afmelding na de loting van het toernooi gebeurt moet het startgeld
betaald worden, behalve als de dans vervangen word.

