Regels EC toernooien 2017-2018
•

Inschrijving van 15 t/m 20 oktober op basis van 40% buitenlandse en 60% nationale
dansen. Vanaf 21 oktober aanvullen op basis van binnenkomst.
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
Uitzondering voor garde en show met tilfiguren.

•
•

Deze punten moeten behaald zijn in vorig seizoen .
Nieuwe actieven mogen zich op het eerste EC toernooi aanmelden en hebben tot
31/12 de tijd om de puntenlimiet te halen.

•

Wanneer een dans in het seizoen start met een punten aantal onder de limiet zal
men van de inschrijvingslijst(en) verwijderd worden. (Behalve voor het eerste EC
toernooi)

•

Wanneer men in het seizoen één keer de limiet behaald heeft blijft men ingeschreven
voor de EC toernooien waarvoor ingeschreven is. Wanneer men reeds verwijderd is
op basis van de niet gehaalde limiet kan men zich opnieuw inschrijven voor de nog
te dansen EC toernooien, en wordt dan onderaan de lijst toegevoegd en kan dus op
de wachtlijst komen. Het inschrijven gaat op dezelfde manier als bij normale
inschrijvingen.

•

Wanneer men eenmaal de limiet behaald heeft in dit seizoen wordt men niet van de
inschrijvingslijst(en) verwijderd ook al zijn de resultaten onder de limiet.

•

Na behalen van de limiet (nationaal) gedurende het seizoen kan men zich (opnieuw)
inschrijven voor de nog te dansen EC toernooien, en wordt dan onderaan de lijst
toegevoegd en kan dus op de wachtlijst komen. Het inschrijven gaat op dezelfde
manier als bij normale inschrijvingen.

•

Wanneer men meegeloot is en niet komt opdagen, moet er toch startgeld betaald
worden.

•

Dit seizoen is er gekozen voor plaatsbepaling op de EC toernooien en voor de
ranglijst werd het volgende afgesproken: eerste plaats = 12 punten, tweede
plaats = 10 punten, derde plaats= 8 punten, vierde plaats = 6 punten, vijfde
punten = 5 punten, zesde plaats = 4 punten, zevende plaats = 3 punten,
achtste plaats = 2 punten, negende plaats= 1 punt. Het resultaat van de 3
beste toenooien in 2 verschillende landen wordt bij elkaar opgeteld.

•

Alleen de EC winnaar krijgt € 50,00 = EK Startgeld van EFDO.

Europese Kampioenschap:
Per land mogen er drie dansen gekwalificeerd voor de EK worden, men moet natuurlijk
wel aan de nationale kwalificatie limieten voldoen.
De 1e, 2e en 3e plaats van de Europacuptoernooien zijn gekwalificeerd voor de EK.
Nameldingen EC tornooien.
Dansen die de limiet behaalden op een Nationaal tornooi kunnen/mogen
aangemeld worden voor de EC tornooien.
De melding kan pas de ten vroegste ‘s maandag om 08.00 uur na het weekend
waarop het bewuste tornooi plaatsgevonden heeft.
Startgelden seizoen 2017-2018: moet iedereen een bewijs van afmelding
hebben van het secretariaat en een kopie van de afmelding sturen naar de
EFDO-sportwart. Karaiskos@me.com

