BELANGRIJKSTE WIJZINGEN WEDSTRIJD- RANKING- EN UITZENDREGLEMENT 2015

Het bestuur van de NADB heeft Wedstrijdreglement, het Ranking- en Uitzendreglement en de
Vergoedingentabel 2015 vastgesteld. Het bestuur heeft de adviezen van de Topsportcommissie,
Sportsdirector en de Atletencommissie zeer ter harte genomen.
Onderstaand hebben wij de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje gezet. Wij wijzen u erop dat er
meer (tekstuele) wijzigingen zijn. Wij raden u dan ook dringend aan om de Reglementen te allen tijde goed
te lezen. Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot de Topsportcommissie.
Graag uitsluitend via de mail naar hannie.van.der.geest@nadb.eu
WEDSTRIJDREGLEMENT
Artikel 5.1. Kleding Debutanten
De regels voor de Debutanten zijn versoepeld. Wedstrijdkleding blijft verboden.
Artikel 6.2.2.
De promotiepunten voor de Senioren Debutanten zijn verlaagd van 15 naar 12.
De D klasse Adults Standaard en de C klasse Adults Latin zijn vervallen door het samenvoegen van de A en
B klasse Standaard en de Hoofd- en A klasse Latin per 1 januari 2015.
Informatie hierover kunt u terugvinden op de NADB site.
http://www.nadb.eu/nieuws/samenvoegen-klassen-adults-8843/
6.4.2. b
Voortaan wordt een halve finale gedanst vanaf 13 paren.
6.4.2. d
Bij een dubbele finale wordt bij de eerste Finale een General Look toegevoegd van dertig seconden van de
Engelse Wals dan wel de Samba bij de Adults en de Cha Cha Cha voor de Debutanten.
6.5.5.
De sanctieregel bij de Basisdans is aangepast.
8.1. en 8.2.
Bij de Showdance worden de WDSF regels toegepast met uitzondering van een aantal artikelen.
Wij verzoeken u de WDSF regels goed na te lezen.
9. Nederlandse Kampioenschappen.
9.1.1
Voor het NK 2015 blijft het aantal verplichte wedstrijden staan op 3 voor die klassen waarvoor de
kwalificatie eis geldt. Vanaf het NK 2016 wordt het aantal verhoogd naar 4.
De laagste Adults klassen (C Klasse St en B klasse Latin) worden vrijgesteld.
Formatiedansers krijgen 1 wedstrijd dispensatie als een van de twee partners een Formatiewedstrijd heeft
gedanst. Dit telt niet voor reserves.
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9.1.4.
Dansparen in de Categorieën Senioren en Adults mogen bij de Nederlandse Kampioenschappen slechts
deelnemen aan een wedstrijd in één Categorie.
9.4.
Bij deelname van 20 of meer Dansparen in een klasse op het NK is een kwartfinale toegestaan.
Was 16 paren.
RANKING- EN UITZENDREGLEMENT
Algemeen:
De ranking- en uitzendregels van de PD Division zijn toegevoegd.
Art. 5.3. Puntentellingen.
De Beneluxkampioenschappen krijgen een opslag van 10%
Jeugdklassen
Bij de Jeugdklassen is de opslag voor de WDSF wedstrijd vervallen.
Indien een specifieke jeugdwedstrijd gehouden wordt, maar niet het Nederlands Kampioenschap van de
NADB of het Beneluxkampioenschap met medewerking van de NADB, dan wordt een opslag van 5%
gehanteerd.
Artikel 8.2.
Die eis van een minimum aantal wedstrijden om voor uitzending in aanmerking te komen, is afgeschaft.
Wel tellen bij de berekening van de Ranking nog steeds de beste 4 resultaten bij de Adults en Senioren
Standaard en Latin
Bij Adults 10 Dans, Under 21, Youth A en Junioren A Standaard, Latin en 10 Dans is de berekening terug
gebracht naar de 3 beste resultaten. Dit was 4.
Artikel 8.8. Showdance
Hier is dermate veel aangepast dat wij u hiervoor verwijzen naar het Reglement.
Wij wijzen u er extra op dat de kwalificatiewedstrijd zoals genoemd in dit artikel wordt gehouden op 21
maart 2015 in Steenwijk.
Vergoedingentabel
Het percentage bij de halve Finale 10 Dans is verlaagd van 100 naar 75%.
Verder is een tabel bijgevoegd voor wedstrijden met 4 rondes.
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