Regels EC toernooien 2019-2020

Basis
•

Inschrijving van 15 t/m 20 oktober op info@efdo.eu

•

De nummer 1 en 2 van de vorige landskampioenschappen hebben voorrang ( mochten nummer
1 en 2 in leeftijdscategorie stijgen hebben zij geen voorrang meer, maar kan dat worden door
geschoven naar de nummer 3 en 4, indien zij voldoende punten hebben behaald).
Deze dansen worden automatisch op elk EC toernooi ingeschreven, maar hun deelname dient
voor 14 oktober 23:59 uur te worden bevestigd. Laten zij niks weten dan worden zij weer van de
lijst geschrapt.
Vanaf 15 oktober 8:00h mag de rest zich aanmelden met het puntenlimiet van het voorgaande
seizoen.

•

•
•

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

•

De limiet moet behaald zijn tijdens het vorige seizoen om zich voor het nieuwe seizoen te
kunnen inschrijven.

•

Nieuwe dansen moeten wel eerst het limiet nationaal behaald hebben voordat ze op een EC
toernooi kunnen inschrijven. Dit zijn dansen die in het afgelopen jaar niet zijn gestart.
Een dans die van leeftijdscategorie wisselt komt niet op de voorrangslijst, maar mag zich wel
inschrijven met de punten van het afgelopen seizoen.
Indien een EC toernooi niet vol is, mogen zich ook dansen aanmelden die minstens 260 punten
hebben behaald tijdens het vorige seizoen.

•
•

Algemene regels
•
•
•

Na het 2e EC toernooi worden de aanmeldingslijsten geëvalueerd. Dansen die de limiet
nationaal of internationaal 1x hebben behaald blijven op de lijst staan.
Voor de discipline solo’s kunnen er zich maximaal 16 dansen per categorie inschrijven, tenzij
het tornooi niet volzet is.
Maximum aantal dansen blijft op 110. 120 dansen worden geaccepteerd als er niet te veel
showdansen zijn (max 20). Indien er meer dan 30 showdansen zijn dan mogen er maximaal
100 dansen zich aanmelden.

NIEUW KWALIFICATIE Europees Kampioenschap 2020
•

•

De winnaar van elke categorie van ieder 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 dan 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 en
tevens naar de EFDO-Sportwart karaiskos@me.com

