ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ CHEER LEAGUE – ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017
1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Ευρωπαϊκή Cheer League (ECL) είναι ένα εικονικό πρωτάθλημα με ειδικό σύστημα βαθμολόγησης
το οποίο προσφέρει στους αθλητές την επιπρόσθετη δυνατότητα να εξετάσουν το επίπεδο δεξιοτήτων
τους και να συναγωνιστούν μεταξύ τους, ακόμα και αν δεν συμμετέχουν στους ίδιους διαγωνισμούς.
Επιπρόσθετα, το ECL προσφέρει τη δυνατότητα να γίνει φανερό ποιες ομάδες είναι καλές συνεχόμενα
και όχι μόνο σε έναν διαγωνισμό. Ένας από τους κύριους στόχους της ECL είναι να προωθήσει τους
ανοιχτούς διαγωνισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Η ECL είναι επίσης ένας προκριματικός αγώνας για το ECU – Ευρωπαικό Πρωτάθλημα Cheerleading.
Ο νικητής σε κάθε κατηγορία ECL περνάει αμέσως στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με όλα τα κόστη
εγγραφής πληρωμένα από το ECU.
2 . ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Η περίοδος της ECL διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017.
3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Στην ECL περίοδο 2017 οι ομάδες μπορούν να διαγωνιστούν στις εξής κατηγορίες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cheerleading - Team Coed Premier, Senior
Cheerleading - Team All Girl Premier, Senior
Performance Cheer - Team Cheer Freestyle Pom, Senior
Cheerleading - Team Coed Elite, Junior
Cheerleading - Team All Girl Elite, Junior
Performance Cheer - Team Cheer Freestyle Pom, Junior

Όλες οι κατηγορίες είναι για ηλικιακές ομάδες Junior και Senior.
Διευκρινήσεις:
Το ECU θα εξετάσει την επιτυχία της περιόδου 2017 και θα αποφασίσει αν θα πρέπει να ενταχθούν και
άλλες κατηγορίες στην ECL στις επόμενες περιόδους.
4. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Μόνο ομάδες που είναι μέλη εθνικής ομοσπονδία η οποία είναι μέλος τη Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Cheer (ECU) έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν στην ECL.

5. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής για την ECL και δεν χρειάζεται κάποια συγκεκριμένη εγγραφή. Οι
ομάδες που συμμετέχουν σε μια από τις κατηγορίες της ECL σε έναν διαγωνισμό ECL αυτόματα
βαθμολογούνται για την ECL τελική κατάταξη.
Διευκρίνιση:
Παρά το γεγονός ότι δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή για τη συμμετοχή στην ECL και δεν υπάρχει
κόστος συμμετοχής, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εγγραφούν και να πληρώσουν το κόστος
συμμετοχής στον διοργανωτή του εκάστοτε ECL διαγωνισμού.

6. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Κάθε ομοσπονδία – μέλος του ECU μπορεί να ορίσει έναν δωρεάν διεθνή διαγωνισμό ο οποίος θα
μπορεί να συμπεριληφθεί στην ECL.
Ο διαγωνισμός ECL πρέπει να είναι ανοικτός παγκοσμίως για όλες τις ομάδες – μέλη του ECU
(τουλάχιστον σε ότι αφορά στις κατηγορίες της ECL)
Κάθε ομοσπονδία – μέλος του ECU μπορεί να αιτηθεί δεύτερη διοργάνωση ECL για το οποίο θα
πρέπει να πληρωθεί κόστος αδείας της τάξεως των 500,00 ευρώ. Η δεύτερη ECL διοργάνωση
χρειάζεται να λάβει έγκριση από την επιτροπή συντονισμού της ECL.

7. ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Η ηλικιακή κατηγορία Senior ορίζεται όπως εμφανίζεται στο βιβλίο κανονισμών του ECU:
● Team Coed Premier - 15 χρονών ή μεγαλύτερη (έτος γέννησης το 2002 ή προηγούμενα έτη)
● Team All Girl Premier - 15 χρονών ή μεγαλύτερη (έτος γέννησης το 2002 ή προηγούμενα έτη)
● Team Performance Cheer - 14 χρονών ή μεγαλύτερη (έτος γέννησης το 2003 ή προηγούμενα
έτη)
Η ηλικιακή κατηγορία Junior ορίζεται όπως εμφανίζεται στο βιβλίο κανονισμών του ECU:
● Team Coed Elite – 12 έως 16 ετών (έτος γέννησης 2001 έως 2005)
● Team All Girl Elite - 12 έως 16 ετών (έτος γέννησης 2001 έως 2005)
● Team Performance Cheer - 12 έως 16 ετών (έτος γέννησης 2001 έως 2005)
Οι κανονισμοί του ECU πρέπει να χρησιμοποιούνται και για τις κατηγορίες της ECL.
8. ΚΡΙΣΗ
Οι κατηγορίες της ECL πρέπει να κρίνονται από τουλάχιστον ένα κριτή ο οποίος να είναι
εγγεγραμμένος στις καταστάσεις κριτών του ECU και ο οποίος δεν κατάγεται από τη χώρα όπου
λαμβάνει χώρα ο διαγωνισμός.
Διευκρίνιση:
Ένας κριτής ECU πρέπει να είναι παγκόσμιος κριτής (όχι από την ίδια χώρα όπως ο διοργανωτής του
διαγωνισμού). Το ECU μπορεί να διαθέσει πληροφορίες για τους εγγεγραμμένους κριτές στο ECU
στους διοργανωτές των ECL διαγωνισμών και επίσης πληροφορίες για το πώς μπορεί να εγγραφεί
ένας παγκόσμιος κριτής στην λίστα των ECU κριτών.

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όλες οι σχετικές πληροφορίες για την ECL θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ECU
http://www.cheerunion.eu και θα περιλαμβάνει το ημερολόγιο διαγωνισμών ECL, θέσεις / κατατάξεις,
κανονισμούς, νέα και άλλες σχετικές πληροφορίες.
.
10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Διευκρίνιση:
Το σύστημα βαθμολόγησης της ECL λαμβάνει υπόψη του το γεγονός ότι διαφορετικοί διαγωνισμοί
ECL κρίνονται από διαφορετική επιτροπή κριτών, σε διαφορετικές ημέρες και υπό διαφορετικές
διαγωνιστικές συνθήκες. Για να είναι όσο πιο αμερόληπτο γίνεται, το σύστημα βαθμολόγησης της ECL
βασίζεται στην κατάταξη.
Υπάρχουν τρία είδη βαθμών που οι ομάδες μπορούν να λάβουν και που θα προστίθενται για κάθε
διαγωνισμό ECL:
I. Βαθμοί Παρουσίας
- 10 βαθμοί για την παρουσία
Όποια ομάδα εγγραφεί, εμφανιστεί και διαγωνιστεί σε έναν διαγωνισμό ECL θα λαμβάνει 10 βαθμούς,
εκτός και αν η ομάδα αυτή αποκλειστεί.
II.
-

Σύστημα 100 βαθμών
1ος= 100 βαθμοί
2ος = 90 βαθμοί
3ος = 80 βαθμοί
4ος = 70 βαθμοί
5ος = 60 βαθμοί
6ος = 50 βαθμοί
7ος = 40 βαθμοί
8ος = 30 βαθμοί
9ος= 20 βαθμοί
10ος = 10 βαθμοί
11ος και χαμηλότερα = 0 βαθμοί

Το σύστημα 100 βαθμών είναι αυτό που καθορίζει τους βαθμούς που δίνονται στην κάθε ομάδα για να
οριστεί η τελική της κατάταξη. Εάν σε κάποιο διαγωνισμό υπάρξει ισοπαλία, τότε μια ομάδα θα λάβει
τους βαθμούς για την ομάδα που βρίσκετε δύο θέσεις πιο κάτω. Για παράδειγμα: εάν υπάρξει ισοπαλία
στην 1η θέση και μια ομάδα είναι η αμέσως υψηλότερη μετά την ισοπαλία, τότε αυτή η ομάδα θα λάβει
τους βαθμούς της 3ης θέσης.

III. Βαθμοί κατάταξης
-

5 βαθμοί δίνονται σε κάθε ομάδα έως την 15η θέση

Αυτοί οι βαθμοί θα δίνονται για βαθμολόγηση υψηλότερη από άλλες ομάδες στην κατηγορία σε έναν
ECL διαγωνισμό. Για παράδειγμα: Μια ομάδα κατατάσσεται 2η σε μια κατηγορία στην οποία
διαγωνίζονται άλλες 5 ομάδες. Αυτή η ομάδα θα λάβει 15 βαθμούς γιατί πέτυχε καλύτερη βαθμολογία
από 3 άλλες ομάδες (3 x 5 βαθμούς).

Ομάδες προερχόμενες από χώρες που δεν είναι μέλη του ECU, οι οποίες συμμετέχουν σε ένα
διαγωνισμό ECL λαμβάνονται επίσης υπόψη όταν υπολογίζονται οι βαθμοί κατάταξης για τα μέλη του
ECU. Όμως, οι ομάδες αυτές δεν λαμβάνουν καθόλου πόντους ECL αφού δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις για να συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό ECL.
Τελική βαθμολόγηση περιόδου:
Κάθε ομάδα μπορεί να διαγωνιστεί σε όσους διαγωνισμούς θέλει κατά τη διάρκεια της περιόδου.
Όμως, μόνο οι 3 καλύτερες τελικές βαθμολογίες θα υπολογιστούν ώστε να προκύψει η συνολική της
βαθμολογία για την περίοδο 2017. Εάν κάποια ομάδα αγωνιστεί σε λιγότερους από 3 διαγωνισμούς,
όλοι οι βαθμοί που έχει λάβει θα υπολογιστούν στην τελική της βαθμολόγηση.

11. ΈΠΑΘΛΟ
Η τελική νικήτρια ομάδα σε κάθε κατηγορία ECL είναι η ομάδα η οποία έχει καταταγεί πρώτη στην
τελική κατάταξη μετά το τέλος της περιόδου.
Η νικήτρια ομάδα του ECL λαμβάνει τον τίτλο του «Ευρωπαϊκού Πρωταθλητή Cheer League 2017». Η
ομάδα λαμβάνει επίσης ένα έπαθλο το οποίο θα δοθεί κατά την διάρκεια της τελετής βράβευσης στο
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Cheerleading 2018.
Η νικήτρια ομάδα της ECL 2017 θα προκριθεί αυτόματα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Cheerleading
2018, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ποσόστωση κάθε χώρας για τα πρωταθλήματα. Η νικήτρια ομάδα
θα λάβει επίσης δωρεάν εγγραφή για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Cheerleading 2018 για όλους τους
αθλητές που θα αγωνιστούν (έως τον αριθμό των 25 αθλητών-εξαιρούνται οι αναπληρωματικοί) και για
έναν προπονητή.
Διευκρίνιση:
Η χώρα – μέλος του ECU θα διατηρεί τις θέλεις που ορίζονται από το βιβλίο κανονισμών ECU για κάθε
κατηγορία στους Ευρωπαϊκούς, ακόμα και αν μια ομάδα από αυτή τη χώρα προκρίνεται για τους
Ευρωπαϊκούς μέσω της ECL. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατό μια χώρα να έχει έναν ακόμα
εκπρόσωπο στους Ευρωπαϊκούς σε κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην ECL.
Το κόστος συμμετοχής για τους Ευρωπαϊκούς για τους νικητές της ECL θα πληρωθεί από το ECU και
αντιπροσωπεύει περί τα 910 ευρώ ανά κατηγορία (εξαρτάται από τον αριθμό των αθλητών της ομάδας
και από το ύψος του κόστους εγγραφής για τη συγκεκριμένη χρονιά)
12. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Η ECL διοικείται από την Επιτροπή Συντονισμού ECL. Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη
όλων των διαγωνισμών οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην ECL και για τη διαχείριση θεμάτων που
σχετίζονται με την ECL. Η Επιτροπή επίσης ερμηνεύει τους κανονισμούς της ECL και λαμβάνει τις
αποφάσεις που είναι απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωση της ECL περιόδου 2017.
Η Επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη τα οποία εκλέγονται από το συμβούλιο του ECU. Τα μέλη της
επιτροπής εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος ηγείται της Επιτροπής.
Εάν υπάρχουν λιγότερο από 3 υποψήφιοι για την Επιτροπή, τότε δεν δημιουργείται επιτροπή και το
Συμβούλιο του ECU αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες της Επιτροπής.

13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ – ΜΕΛΗ ΤΟΥ ECU
1. Μόνο μια Εθνική Ομοσπονδία που είναι μέλος του ECU μπορεί να καταθέσει αίτηση για την
ECL.Κάθε μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας που θέλει η αίτηση του να εγκριθεί οφείλει να έχει
τακτοποιημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στο ECU.
Ευρωπαϊκή Cheer League – Περίοδος 2017
(οι συνδρομές των μελών χρειάζεται να έχουν καταβληθεί εξ’ ολοκλήρου)
2. Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής για τις ομοσπονδίες – μέλη του ECU για να μπορέσουν να
δηλώσουν συμμετοχή σε μια διοργάνωση ECL.
3. Κάθε ομοσπονδία – μέλος του ECU μπορεί να ορίσει έναν (1) δωρεάν διεθνή διαγωνισμό στα
πλαίσια της ECL.
4. Κάθε ομοσπονδία – μέλος του ECU μπορεί να αιτηθεί δεύτερης διοργάνωσης ECL, για την οποία
κόστος αδείας της τάξεως των 500,00 ευρώ χρειάζεται να καταβληθεί. Η δεύτερη ECL διοργάνωση
χρειάζεται να εγκριθεί από την Επιτροπή Συντονισμού της ECL.
5. Κάθε ομοσπονδία – μέλος του ECU χρειάζεται να αιτηθεί για την πρώτη διοργάνωση ECL έως τα
τέλη Αυγούστου 2017 και για δεύτερη διοργάνωση ECL έως το τέλος Ιουνίου 2017. Όσο πιο
σύντομα η ECU λάβει τις σχετικές πληροφορίες, τόσο περισσότερο θα μπορέσουν να
διαφημιστούν οι εκδηλώσεις. Μερική πληροφόρηση για έναν διαγωνισμό μπορεί επίσης να γίνει
αποδεκτή, όμως σε εύλογο χρονικό διάστημα χρειάζεται να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία. Από
το ECU διατίθεται ειδικό έντυπο αίτησης για ECL διαγωνισμούς.
6. Ένας διαγωνισμός ECL πρέπει να είναι ανοικτός για όλες τις ομάδες – μέλη του ECU για τις
κατηγορίες της ECL.
7. Ένας ECL διαγωνισμός μπορεί να διοργανωθεί από μια ομοσπονδία – μέλος του ECU, από έναν
αθλητικό όμιλο ο οποίος είναι μέλος εθνικής ομοσπονδίας, από ιδιωτική εταιρεία ή από ένα
συνεργάτη ο οποίος διατηρεί συνεργασία με ομοσπονδία – μέλος του ECU ή οποιοσδήποτε
οργανωτής έχει επιλεγεί από την ομοσπονδία μέλος του ECU. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της
ομοσπονδίας – μέλους του ECU να αποφασίσει ποιος διαγωνισμός θα φιλοξενήσει κατηγορίες της
ECL και ποιος θα είναι ο διοργανωτής αυτού του διαγωνισμού.
8. Οι κατηγορίες της ECL πρέπει να κρίνονται από έναν τουλάχιστον βαθμολογητή κριτή, ο οποίος
είναι εγγεγραμμένος στις καταστάσεις κριτών του ECU. Ο κριτής αυτός πρέπει να είναι διεθνής
κριτής (να μην προέρχεται από την χώρα που οργανώνει τον διαγωνισμό). Το ECU θα
προμηθεύσει πληροφορίες σχετικά με τους ECU εγγεγραμμένους κριτές ή θα προσφέρει βοήθεια
στις εθνικές ομοσπονδίες ώστε να εγγράψουν τους κριτές τους, αν αυτό καταστεί απαραίτητο.
9. Ο διοργανωτής πρέπει να διασφαλίσει την εκτέλεση τουλάχιστον μιας κατηγορίας ECL σε κάθε
ηλικιακή ομάδα.
10. Προαιρετικό: ο διοργανωτής μπορεί να προσφέρει χαμηλότερο κόστος εγγραφής για την οργάνωσή
του για τους συμμετέχοντες που έχουν διαγωνιστεί σε προηγούμενες ECL οργανώσεις μέσα στο
2017. Πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες οργανώσεις ECL μπορούν να δοθούν από την
Επιτροπή Συντονισμού της ECL.

11. Ο διοργανωτής πρέπει να μοιράσει εκτυπώσεις του ενημερωμένου ημερολογίου διαγωνισμών ECL
για το 2017 στις ομάδες μαζί με τα φύλλα βαθμολογίας τους.
12. Με το πέρας ενός ECL διαγωνισμού η ομοσπονδία – μέλος του ECU πρέπει να σταλεί τις κάτωθι
πληροφορίες στο ECU (ειδικό έντυπο αναφοράς προμηθεύεται από το ECU):
a. Θέσεις σε κάθε μια από τις ECL κατηγορίες με πληροφορίες σχετικά με τα εξής:
- Όνομα χώρας
- Όνομα αθλητικού ομίλου (αν υπάρχει)
- Όνομα ομάδας
- Στοιχεία επικοινωνίας της ομάδας (όνομα και email)
- Συνολική βαθμολογία
b. Μια μικρή αναφορά για τις κατηγορίες ECL η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
ανακοίνωση τύπου της ECL (έως 250 λέξεις)
c. Τρεις (3) έως έξι (6) φωτογραφίες από τις κατηγορίες ECL οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν
στην ανακοίνωση τύπου της ECL.
d. Τα ονόματα των εγγεγραμμένων κριτών (ή κριτή) του ECU που ήταν οι κριτές των ECL
κατηγοριών.
13. Το έντυπο αναφοράς ECL πρέπει να σταλεί στο ECU μέσα σε διάστημα 14 ημερών από την
ημερομηνία του διαγωνισμού το αργότερο. Εάν η ομοσπονδία – μέλος του ECU δεν
κατορθώσει να εκπληρώσει αυτή την υποχρέωση, οι βαθμοί της ECL δεν θα δοθούν στις
ομάδες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό.
14. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ECL, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την
Επιτροπή Συντονισμού ECL στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ecl@europeancheerunion.com.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ECL μπορείτε επίσης να
βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.cheerunion.eu/category/european-cheer-league/.

15. Η ECL, με εξαίρεση την διοργάνωση των διαγωνισμών, είναι θεσμοθετημένη από:

