Regels EC toernooien 2018-2019

Basis
• Inschrijving van 15 t/m 20 oktober op basis van 40% buitenlandse en 60% nationale
dansen. Vanaf 21 oktober aanvullen op basis van aanmelding. E-mails worden pas
vanaf 8:00 uur ’s morgens geaccepteerd.
• Puntenlimiet om in te schrijven:
➢ 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

Regels voor dansen van vorig seizoen (2017/2018)
• De limiet moet behaald zijn tijdens het vorige seizoen om zich voor het nieuwe
seizoen te kunnen inschrijven.
• Om op de aanmeldingslijsten te kunnen blijven staan moet men het limiet nationaal
of internationaal tot minstens 1 week voor het EC Toernooi behaald hebben. Dansen
die in het nieuwe dansseizoen vóór hun eerste EC-toernooi aan een toernooi
deelnemen georganiseerd door één van de landsbonden waarbij de limiet niet wordt
behaald kunnen niet deelnemen aan een EC-toernooi totdat de limiet wel wordt
behaald.
• Indien dit niet het geval is wordt men weer van de aanmeldingslijst gehaald.
• Is er een EC toernooi niet vol, mogen zich andere dansen aanmelden als ze minstens
260 punten hebben gehaald vorig seizoen.
Regels voor nieuwe dansen
• Nieuwe dansen mogen zich vanaf 15 oktober inschrijven, maar moeten wel eerst het
limiet nationaal behaald hebben voordat ze op een EC toernooi mogen starten.
• Een junioren dans die nu in de jeugdklasse danst of een jeugdklasse dans die nu in de
hoofdklasse danst, wordt niet als nieuwe dans gezien. Hiervoor gelden de
bovenstaande regels.
Algemene regels
• 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.
• Voor het seizoen 2018/2019 worden tijdens de EC toernooien weer punten
toegekend i.p.v. plaatsbepaling.
•
•

Wanneer men zich na de loting afmeld moet er toch startgeld betaald worden,
behalve als deze dans vervangen wordt.
Alleen de EC winnaar krijgt € 50,00 = EK Startgeld van EFDO.

Europees Kampioenschap 2019
• 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.
Afmeldingen EC tornooien.
Afmelding moeten gemaild worden aan het secretariaat van EFDO: info@efdo.eu
en tevens naar de EFDO-Sportwart karaiskos@me.com

