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JURYLEDENLIJST
1.1 Het bestuur stelt jaarlijks een lijst met NADB juryleden op.
1.2 Op de juryledenlijst wordt een onderscheid gemaakt in A-status en B-status juryleden
Een A-status jurylid is gerechtigd alle klassen te jureren in de discipline waarvoor deze status is
afgegeven.
Een B-status jurylid is gerechtigd uitsluitend de Debutanten-categorieën te jureren in de discipline
waarvoor deze status is afgegeven.
1.3 Om in de NADB juryledenlijst te worden opgenomen, kan hiervoor een schriftelijke aanvraag worden
ingediend bij het bestuur.
1.4 Indien aanvrager in het bezit is van het volledige FDO-diploma Dansleraar wordt de A-status in beide
disciplines toegekend.
1.5 Indien aanvrager geslaagd is voor Deel I van de FDO-opleiding Dansleraar wordt de A-status in
Standaard toegekend en de B-status in Latin American
1.6 Indien aanvrager is geslaagd voor het diploma NADB/FDO Danssporttrainer wordt de A-status
toegekend in die discipline(s) waarin aanvrager op het niveau van Hoofdklasse (of vroeger Latin I) in de
categorie Adults heeft gedanst.
1.7 Indien aanvrager als actief danser geregistreerd staat bij de VBD, kan een tijdelijke A-status afgegeven
worden de discipline(s) waarin de aanvrager actief is. Deze jurylicentie vervalt onmiddellijk na het
beëindigen van de actieve professionalstatus, tenzij voldaan wordt aan de vereisten in 1.4 t/m 1.6
(Deze regeling geldt alleen voor actieve professionals die reeds voor 2002 de aanvraag deden op basis
van een destijds geldende overeenkomst tussen de NADB en de VBD en is niet van toepassing op
professionalparen die na 2002 geregistreerd zijn/worden bij de VBD).
1.8 Juryleden worden alleen op de lijst gepubliceerd als de vastgestelde jaarlijkse bijdrage voor juryleden
is voldaan, hiermee zij juryleden tevens lid van de sectie juryleden van de NADB.
1.9 Voor het jureren van wedstrijden voor rolstoeldansen en formatiedansen dient een jurylid hiervoor
een aantekening te hebben behaald.

2.

RECHTEN ALS JURYLID

2.1 Een jurylid van de NADB-juryledenlijst mag iedere uitnodiging om te jureren aanvaarden (zie ook 2.2,
2.3 en 2.4)
2.2 Een jurylid van de NADB-juryledenlijst mag maximaal 3 maal per dansseizoen opgesteld worden in een
jurypanel in de Adult/Junior/Youth/Juveniles categorieën van de landelijke NADB wedstrijdkalender.
2.3 Een jurylid van de NADB-juryledenlijst mag maximaal 3 maal per dansseizoen opgesteld worden in een
jurypanel in de Senioren categorieën van de landelijke NADB wedstrijdkalender.
2.4 De Nederlandse kampioenschappen zijn uitgezonderd van de regels 2.2 en 2.3. Het
wedstrijdsecretariaat administreert het aantal malen dat een jurylid heeft gejureerd en ziet toe op de
handhaving van deze regel.
2.5 In onvoorzienbare situaties en in geval van overmacht (ziekte, plotseling niet aanwezig zijn van een
opgesteld jurylid) kan door het wedstrijdsecretariaat in samenspraak met de organisator worden
afgeweken van de regels 2.2 en 2.3.

3.

JURYPANEL

3.1 Een jurypanel zal per categorie en klasse in dezelfde samenstelling de hele wedstrijd beoordelen.
3.2 Het bestuur kan een coördinator aan het jurypanel toevoegen.
3.3 In een voor een categorie en klasse samengesteld jurypanel mogen de volgende combinaties niet
voorkomen:
- Echtparen, familieleden tot in de tweede graad en/of personen die samen een huishouding
vormen.
- Partners of collega’s in dienst van of samenwerkend met een ander jurylid.
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4.

GEDRAGSREGELS
e

4.1 Juryleden mogen geen familie tot in de 3 graad (neef/nicht) beoordelen. Van een jurylid wordt
verwacht dat deze uit eigen beweging voorafgaand aan de te jureren wedstrijd hiervan melding maakt
indien deze situatie zich kan voordoen.
4.2 De wedstrijduitslag van de jury is bindend. Een jurylid gaat hierover niet in discussie.
4.3 Paren dienen per dans en per ronde te worden beoordeeld.
4.4 Een jurylid heeft geen verplichting zich te verantwoorden voor de beoordeling van dansparen naar die
dansparen of hun trainers.
4.5 Juryleden mogen zich niet onderhouden met sportdansers of collega’s tot na de prijsuitreiking.
4.6 Juryleden mogen tijdens de wedstrijd de prestaties dan de sportdansers niet met elkaar bespreken.
4.7 Juryleden mogen in verband met het jureren geen geld of cadeaus in ontvangst anders dan van de
organisator.
4.8 Juryleden gebruiken tot aan de prijsuitreiking geen alcohol of drugs.
4.9 Juryleden staan of zitten verspreid rond de gehele dansvloer en mogen de dansparen niet hinderen.

5.

CRITERIA BIJ HET JUREREN

De beoordelingscriteria bij het jureren zijn:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Maat en basisritme;
Lichaamslijnen;
Moving;
Ritmische en muzikale interpretatie;
Danstechniek;
Presentatie en Expressie;
Choreografie en dansfiguren;
Vloergebruik;
Voor formatiedansen gelden aanvullende criteria.

6.

AANVULLENDE BEPALINGEN

6.1 Bij bijzondere wedstrijden (denk aan Basic Wedstrijden) kunnen aanvullende bepalingen worden
gesteld.
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