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Maatschappelijke zetel:
Boechoutlaan 9 – 1020 Brussel
Nationaal Secretariaat:
Kempenlaan 27 – 2300 Turnhout
+32 (0)14 61 19 37
E-mail: office@bdsf.be
Departement Standard & Latin:
Directeur Hubert De Maesschalck
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departement worden doorgestuurd.
Enkel de briefwisseling ontvangen door of verstuurd door het Nationaal
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Algemene Bepalingen.
1.1.
Dit reglement is van toepassing op alle danssportwedstrijden in de disciplines
Standard en Latin, onder de auspiciën van BDSF.
Voor volgende wedstrijden is dit wedstrijdreglement van toepassing:
- Nationale wedstrijden.
- Belgische Kampioenschappen.
- BDSF-PD
- BENELUX Kampioenschappen
- Open wedstrijden.
- WDSF wedstrijden.
- Team wedstrijden.
- IOC en IWGA wedstrijden.
Voor onderstaande wedstrijden zie bijlage’s
- Rising Stars Challenge Circuit.
- Formatie wedstrijden
De wedstrijddansers zijn verplicht alle bepalingen van volgende regelement na te leven:
• BDSF-wedstrijdreglement
• BDSF-reglement “Algemene Bepalingen”, dit reglement bevat regels over:
- Voorwaarden voor wedstrijddeelname;
- Anti-doping;
- Gedragscode voor wedstrijddansers;
- Transfert;
- Ongevallen;
- Gedragscode voor supporters.

• BDSF regels voor deelname aan WDSF wedstrijden, dit reglement bevat regels over:
- WDSF registratie / E-Card;
- Inschrijvingen voor WDSF-wedstrijden;
- Uitzending naar WDSF kampioenschappen.
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• Ranking reglement.
Het BDSF-Bestuursorgaan heeft de discretionaire bevoegdheid om af te wijken van dit
reglement indien toepassing hiervan gelet op de doeleinden van dit reglement, naar het
oordeel van het bestuursorgaan, in redelijkheid niet in stand kan blijven. Dergelijke
afwijkingen moeten zo min mogelijk gebeuren. Het bestuursorgaan zal zijn beslissing
schriftelijk motiveren, na advies van het Departement Standard & Latin.

Wedstrijdpaar – wedstrijddanser
2.1.

Definitie wedstrijdpaar - wedstrijddanser.

Een wedstrijdpaar bestaat uit een mannelijke en een vrouwelijke partner, zoals het “Reglement
van WDSF” voorschrijft. Dansparen van hetzelfde geslacht mogen in Nationaal verband
deelnemen aan wedstrijden tot Adult en Senior Debutanten.
Een wedstrijddanser kan zonder danspartner aan Solo-wedstrijden deelnemen.
Het is wedstrijddansers toegestaan om in nationaal verband, in verschillende dansdisciplines uit
te komen met andere danspartners.
Dit is niet toegelaten op internationale wedstrijden van WDSF.
Een wedstrijdpaar dient lid te zijn van een club die aangesloten is bij één van de door BDSF
erkende vleugels.
Het Departement van Standaard en Latin kan andere paren aanvaarden als deelnemers aan
de BDSF Nationale Wedstrijden.
2.2.

Wedstrijdlicentie en bijdrage van een licentie.

Van zodra een danser wenst deel te nemen aan wedstrijden moet het jaarlijks via zijn club een
wedstrijdlicentie aanvragen en een jaarlijkse licentiebijdrage betalen.
Deze kan worden aangevraagd door het invullen van het “Wedstrijdlicentie formulier”. Dit
formulier moet behoorlijk worden ingevuld en moet ondertekend worden.
Voor minderjarigen ondertekent één van beide ouders of voogd. Een kopie van de
identiteitskaart of paspoort dient toegevoegd te worden bij het “Wedstrijdlicentie formulier”.
De “Wedstrijdlicentie” is geldig van 1 september tot 31 augustus.
Het licentieformulier moet worden toegestuurd aan de FWBDS- of het DSV- secretariaat die na
administratieve controle de licentie valideert bij het secretariaat van BDSF.
De bijdrage voor een wedstrijdlicentie moet betaald worden via de club aan DSV of FWBDS.
De bijdrage staan vermeld in het document “BDSF-Bijdrage”.
Voor nieuwe wedstrijdparen of wedstrijddansers is een licentiebijdrage verplicht vanaf de
tweede wedstrijd waaraan wordt deelgenomen.
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Formulier “Aanvraag Wedstrijdlicentie”, zie bijlage.
2.3.

Verandering van partner.

Wanneer een nieuw wedstrijdpaar gevormd wordt, waarvan één der partners gerangschikt is in
een klasse die twee eenheden hoger is dan die van de andere partner, dan heeft het
wedstrijdpaar de volgende keuze: ofwel in de klasse van de hoogst gerangschikte partner
dansen, ofwel in de onmiddellijk lagere klasse dansen.

Identificatie voor deelname aan de wedstrijd.
Wedstrijddansers of wedstrijdparen welke wensen deel te nemen aan wedstrijden, dienen bij het
afhalen van het startnummer zich te identificeren.

Dansdisciplines.
-

-

Standaarddansen: Slow Wals, Tango, Weense Wals, Slow Foxtrot, Quickstep.
Latijns Amerikaanse dansen: Samba, Chacha, Rumba, Paso Doble, Jive.
Tien Dansen: Standaard en Latijns Amerikaanse dansen.
Formatiedansen: zowel Standaard- of Latijns Amerikaanse dansen. Teams van zes tot
acht wedstrijdparen voeren choreografie uit op hun eigen muziek, een medley van de
vijf Latijnse of Standaard dansen.
(Zie Formatiereglement)
Show Dance: Standaard en Latin.
Solo-dansen (zonder partner): Standaard of Latin.

Alle andere dansvormen, kunnen mits voorafgaande toestemming van het Departement
Standaard & Latin, toegevoegd worden aan de wedstrijd.

Indeling Categorieën en klasse.
5.1.

Tabel leeftijdscategorieën.

Dansparen die deelnemen aan Nationale wedstrijden worden conform onderstaande tabel
ingedeeld in leeftijdscategorieën.
Categorie
Juveniles I
Juveniles II
Junior I
Junior II
Youth
Under 21
Adults
Senior I
Senior II
Senior III
Senior IV

Danssporters die in het lopende
kalenderjaar de leeftijd bereiken
9 en jonger
10 en 11
12 en 13
14 en 15
16, 17 en 18
16, 17, 18, 19 en 20
16 en ouder
35 en ouder,partner 30 en ouder
45 en ouder,partner 40 en ouder
55 en ouder,partner 50 en ouder
65 en ouder, partner 60 en ouder
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5.2.

Categorie Junior II, de volgende voorwaarden van toepassing:
a. Klasse: Debutanten, A en S, in beide dansdisciplines;
b. Eén van beide partners mag jonger zijn.

5.3.

Categorie Youth, de volgende voorwaarden van toepassing:
a. Klasse: Open, in beide dansdisciplines;
b. Eén van beide partners mag jonger zijn;
c. De leeftijd voor deze categorie dient bereikt te zijn in het lopende

kalenderjaar.
5.4.

Categorie Under 21, de volgende voorwaarden van toepassing:
a. Klasse: Open, in beide dansdisciplines;
b. Eén van beide partners mag jonger zijn;
c. De leeftijd voor deze categorie dient bereikt te zijn in het lopende kalenderjaar.

5.5.

Categorie Adults, de volgende voorwaarden van toepassing:
a. Klasse: Debutanten, A en S, in beide dansdisciplines;
b. Eén van beide partners mag jonger zijn;
c. De leeftijd voor deze categorie dient door te zijn bereikt in het lopende
kalenderjaar;
d. Voor deelname aan internationale wedstrijden en kampioenschappen onder
auspiciën van de WDSF geldt de leeftijdscategorie uit de WDSF Competition Rules
(ten minste 19 jaar voor één van beide partners).

5.6.

Categorie Senior I, de volgende voorwaarden van toepassing:
a. Klasse: Debutanten, A en S, in beide dansdisciplines;
b. Eén van beide partners mag ook 30 of ouder zijn;
c. De leeftijd voor deze categorie dient door te zijn bereikt in het lopende
kalenderjaar.

5.7.

Categorie Senior II, de volgende voorwaarden van toepassing:
a. Klasse: Debutanten, A en S, in beide dansdisciplines;
b. Eén van beide partners mag ook 40 of ouder zijn;
c. De leeftijd voor deze categorie dient door te zijn bereikt in het lopende
kalenderjaar.

5.8.

Categorie Senior III, de volgende voorwaarden van toepassing:
a. Klasse: Debutanten, A en S, in beide dansdisciplines;
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b. Eén van beide partners mag ook 50 of ouder zijn;
c. De leeftijd voor deze categorie dient door te zijn bereikt in het lopende
kalenderjaar.

5.9.

Categorie Senior IV, de volgende voorwaarden van toepassing:
a. Klasse: Debutanten, A en S, in beide dansdisciplines;
b. Eén van beide partners mag ook 60 of ouder zijn;
c. De leeftijd voor deze categorie dient door te zijn bereikt in het lopende
kalenderjaar.

5.10.

Categorie Solo-dansen, de volgende voorwaarden van toepassing:
a. Klasse: Open, in beide dansdisciplines en in de leeftijdscategorie Junior II, Adult en
Senior;
b. De leeftijd voor deze categorie dient bereikt te zijn in het lopende kalenderjaar.

5.11.

Categorie Same-Seks, de volgende voorwaarden van toepassing:
a. Klasse: Open, in beide dansdisciplines en in de leeftijdscategorie Junior II, Adult en
Senior;
b. Een van beide mag jonger zijn;
c. De leeftijd voor deze categorie dient door te zijn bereikt in het lopende
kalenderjaar.

Aantal dansen en volgorde per Categorie en Klasse
De dansen en volgorde die in elke categorie en klasse moeten worden uitgevoerd zijn
aangegeven in de onderstaande tabel:

Nationale wedstrijden
7.1.

Deelname

Mogen deelnemen aan BDSF Nationale wedstrijden:
-

-

Wedstrijdparen, die lid zijn van een club aangesloten bij de vleugels.
Wedstrijdparen, aan wie een WDSF erkende federatie, toestemming geeft om deel te
nemen aan de BDSF-wedstrijden. Voor deze paren dient de inschrijving via de door WDSF
erkende federatie te gebeuren.
Andere wedstrijdparen, mits zij voldoen aan de plaatselijke regionale voorwaarden.
Voor de voorwaarden voor deelname aan de Belgische Kampioenschappen, gelden de
regels beschreven in dit “Wedstrijdreglement”.
7.2.

Welke wedstrijden vallen onder Nationale wedstrijden.

Een Nationale Wedstrijd kan volgende wedstrijden omvatten:
- Alle categorieën en klassen zoals vermeld in punt 5 en de Professional Division.
- Op vraag van de organisator: Alle andere dansvormen mits toestemming van het
Departement van Standaard en Latin.
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7.3.

Deelname en categorieën

Wedstrijdparen mogen deelnemen aan wedstrijden in de leeftijdscategorie waarvoor ze in
aanmerking komen.

-

Uitzonderingen:
Senior I, Senior II, Senior III en Senior IV wedstrijdparen mogen ook deelnemen één of meer
categorieën van jongere leeftijd.

-

Wedstrijdparen in de leeftijdscategorie Youth kunnen ook deelnemen in de
leeftijdscategorie Adults.

-

Wanneer een wedstrijdpaar in de leeftijdscategorie Youth of Junior II in verschillende
leeftijdscategorieën kan deelnemen, is dat wedstrijdpaar verplicht in de eigen
leeftijdscategorie te dansen, met uitzondering van de laatste 4 maanden voor de
overgang naar een hogere leeftijdscategorie. Zij kunnen dan enkel deelnemen in deze
hogere leeftijdscategorie.

-

Adults en Senioren kunnen de laatste 4 maanden voor de overgang naar een hogere
leeftijdscategorie, deelnemen aan deze hogere leeftijdscategorie in de dezelfde klasse.

-

Wedstrijddansers in de categorie Youth die deelnemen aan de Debutanten en Adults A
zijn niet verplicht deel te nemen aan Youth wedstrijden.

Aanwezigheid op de wedstrijd
Dansers die deelnemen aan wedstijden dienen uiterlijk één uur voor aanvang van hun blok
aanwezig te zijn en hun startnummer te hebben afgehaald.

Indeling van de wedstrijden
Ronde-indeling
De Chairperson bepaalt de ronde-indeling van Wedstrijden in de Dansdisciplines Standaard
dansen en Latin-American dansen als volgt:
a. In iedere voorronde behalve de halve finale moet minimaal de helft van de
Dansparen worden doorgeplaatst naar de volgende ronde.
b. Bij deelname van 13 of meer Dansparen in een Klasse, worden gedanst: eerste
ronde, halve finale, finale.
c. Bij deelname van 8 tot en met 12 Dansparen in een Klasse, worden gedanst: eerste
ronde, finale.
d. Bij deelname van 7 of minder Dansparen in een Adults Klasse en alle debutanten
categorieen worden twee gejureerde finales gedanst.
e. Bij Open wedstrijden worden geen herkansingen toegepast en geen twee finales
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Aantal Dansparen per serie
Het aantal dansparen dat in een serie op de vloer wordt geplaatst, is afhankelijk van de grootte
van de dansvloer. In beginsel is er voor ieder danspaar 23 m2 dansvloer beschikbaar.
Indien de dansvloer groter is dan 320 m2, zal het aantal dansparen dat zich tegelijk op de vloer
bevindt het maximum van veertien dansparen niet overschrijden, tenzij het naar het oordeel van
de Chairperson voor het wedstrijdverloop noodzakelijk is hierop een uitzondering te maken.
Bij wedstrijden van de BDSF-PD is de minimale grootte van de dansvloer 150 m2.
Indien in een S-klasse een ronde in meer dan één serie wordt gedanst zal deze in series van
wisselende samenstelling worden gedanst.
Indien het WDSF Absolute Judging System wordt toegepast, zal het aantal paren dat zich
tegelijkertijd op de vloer bevindt maximaal zes zijn.
9.1.

Presentatie Dans

De organisator kan in overleg met de Chairperson bepalen dat de finalisten van de S -klasse een
presentatie dans van maximaal 30 seconden mag dansen, te meten vanaf het moment dat het
Danspaar de dansvloer betreedt.
De presentatiedans wordt niet afzonderlijk beoordeeld door het jurypanel.
9.2.

Doorplaatsingen
a. De Chairperson bepaalt het aantal dansparen dat wordt doorgeplaatst uit de
eerste ronde.
b. Uit de eventuele kwartfinale selecteert de jury twaalf dansparen voor de halve
finale.
c. Uit de halve finale selecteert de jury zes dansparen voor de finale.
d. Als twee en meer dansparen met een gelijk aantal Crossen eindigen in een
willekeurige ronde, dan zullen deze dansparen alle worden doorgeplaatst naar de
volgende voor ronde.

9.3.

Finales voor Juvenile en Junior:

Alle finales en de prijsuitreiking voor de Juveniles en Juniors moeten zijn afgerond voor 15:00 uur
op zondag en op zaterdag voor 20:00.
9.4.

Samenvoegen van klassen en/of leeftijdscategorieën
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Bij deelname van minder dan 4 wedstrijdparen in een klasse kan de Chairperson twee of
meerdere klassen samenvoegen, dit met behoud van promotiepunten en ranking punten voor
de wedstrijdparen.
Bij het groeperen van verschillende klassen wordt de uitslag niet per klasse gegeven. Tijdens de
prijsuitreiking worden wel de klasse en de daar behaalde plaats bekend gemaakt.
Naast de Nationale Wedstrijden worden OPEN wedstrijden tussen verschillende
leeftijdscategorieën georganiseerd. Deze worden niet meegeteld als Nationale wedstrijd.

Promotiesysteem
10.1.

Toekenning van promotiepunten

Promotiepunten worden toegekend aan de wedstrijdparen uit de klasse Debutanten en A in de
categorieën Junior II, Adults en Senioren (I, II, III en IV).
10.2.

Promotiepunten

De promotiepunten worden aan de hand van volgende tabel toegekend:
Dansparen die niet bij DSV of FWBDS zijn aangesloten of geen BDSF wedstrijdlicentie hebben
aangevraagd, krijgen geen promotiepunten toegekend. Deze dansparen tellen ook niet mee bij
het vaststellen van het aantal deelnemende paren om de promotiepunten vast te stellen.

Aantal
paren
25 en
meer
Van 19
tot 24
Van 15
tot 18
Van 10
tot 14
Van 6 tot
9
Van 4 tot
5
Van 1 tot
3
10.3.

1

Plaats in de uitslag
2 3 4 5 6

7

3

3

3

3

3

2

1

3

3

3

3

2

1

3

3

3

2

1

3

3

2

1

3

2

1

2

1

1

Aantal promotiepunten voor promotie

Voor promotie naar een hoger klasse dienen 8 promotiepunten te worden behaald.
10.4.

Promotie door deelname.
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Na 10 deelnames in debutanten klasse met of zonder promotiepunten, mag een paar
Debutanten Adults of Senior vragen om naar de categorie Adults of Senior A over te gaan.
Wanneer een A-wedstrijdpaar 15 keer heeft deelgenomen aan Nationale Wedstrijden in de Acategorie binnen een periode van 24 maanden mag het wedstrijdpaar aan de Directeur van
het Departement Standaard en Latin vragen om te promoveren naar de eerstvolgende hogere
klasse.
Deze zal beslissen over de gepastheid van de maatregel.
10.5.

Mogelijkheid om in een lagere klasse te dansen

Een wedstrijdpaar dat gedurende 24 opeenvolgende maanden niet aan wedstrijden heeft
deelgenomen, mag op eigen verzoek deelnemen in de onmiddellijk lagere klasse.
10.6.

Verdeling van de promotiepunten bij samengevoegde klassen

De promotiepunten worden toegekend volgens de uitslag per klasse.
10.7.

Promotiepunten vervallen

Bij verandering van partner of nieuw samengesteld wedstrijdpaar vervallen voor beide
sportdansers de alle behaalde promotiepunten.
Indien de dansers, binnen 1 jaar na hun laatste deelname aan een wedstrijd als een danspaar,
opnieuw besluiten om een danspaar samen te vormen, zal dit koppel de eerder behaalde
promotiepunten terugwinnen.

Lifts
a. Lifts zijn in geen van beide disciplines toegelaten. Een lift is elke beweging waarbij
een lid van het danspaar tegelijkertijd met beide voeten van de grond is met de
hulp of ondersteuning van de andere partner.
b. De Chairperson dient het betreffende danspaar te waarschuwen en heeft bij
herhaling de mogelijkheid het danspaar uit te sluiten van verdere deelname aan
de wedstrijd.

Muziek
a. Tijdens alle wedstrijdrondes moet de muziek minimaal anderhalve minuut en
maximaal twee minuten duren. De Chairperson heeft te recht om een kortere of
langere danstijd toe te passen, wanneer hij van mening is dat een korte of langere
beoordeling nodig is.
b. De Paso Doble wordt ten minste tot de tweede highlight gedanst. In de Adult Sklasse kan de Paso Doble gedanst worden tot de derde highlight.
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Het tempo van de muziek per dans tijdens de wedstrijden bedraagt het aantal maten per
minuut zoals aan gegeven in onderstaande tabel:

Dans

Maten
per
minuut

Dan
s

Maten
per
minuu
t
50-52

Engelse
wals
Tango

28-30

Samba

31-33

30-32

Weense
Wals
Slowfox

58-60

Cha
Cha
Rumba

60-62

Quickstep

50-52

Paso
Doble
Jive

28-30

25-27

42-44

Belgische kampioenschappen
13.1.

Belgische Kampioenstitel

De Belgische Kampioenschappen zijn voorbehouden aan wedstrijdparen die lid zijn bij een club
aangesloten bij één van de vleugels.
De titel van Belgisch Kampioen is voorbehouden voor het danspaar waarvan ten minste één
van de partners de Belgische nationaliteit bezit.

13.2.

Voor een niet Belgisch danser geldt:

Dat deze de laatste 355 dagen niet in een WDSF kampioenschap is uitgekomen voor een ander
land.
Dat deze de laatste 240 dagen niet in een internationale WDSF wedstrijd voor een ander land is
uitgekomen, tenzij zowel BDSF als het betreffende land, lid van WDS, schriftelijk aangeven tegen
een eerdere overgang geen bezwaar te hebben. (zie WDSF Reglement)

13.3.

Voorwaarden om te kunnen deelnemen:
a. Om te kunnen deelnemen aan een Belgisch Kampioenschap dient het
wedstrijdpaar minstens aan 50% +1 van de Nationale Wedstrijden effectief te
hebben deelgenomen tijdens het lopende dansseizoen;
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b. Dansparen die deelnemen aan een WDSF WK of EK wanneer er een Nationale
wedstrijd plaats heeft in hetzelfde weekend (vrijdag, zaterdag, zondag), telt deze
Nationale Wedstrijd als gedanst. Slechts één WK of EK in dezelfde discipline komt in
aanmerking;

c. Voor het Tien Dansen kampioenschap, dient het wedstrijdpaar aan minstens 50%
van de Nationale wedstrijden per dansdiscipline hebben deelgenomen;
d. Dansparen die, na een overgang naar een hogere categorie kunnen dansen,
worden de in de lagere categorieën gedanste competities meegeteld in de voor
deelname aan het Belgisch Kampioenschap noodzakelijke deelnames;
e. Dansparen die tijdens het seizoen naar een andere leeftijdscategorie kunnen
overgaan, moeten effectief deelgenomen hebben aan minstens 2 Nationale
Wedstrijden in hun nieuwe leeftijdscategorie. In totaal blijft de regel van 50%+1
effectieve deelnames aan Nationale Wedstrijden van toepassing.

13.4.

Aan hoeveel kampioenschappen kunt U deelnemen?

Een wedstrijdpaar kan per discipline slechts deelnemen aan één Belgisch Kampioenschap per
dansseizoen.
Er kan maar één kampioenschap per paar gedanst worden, met uitzondering van de paren
Youth en Adults die aan de voorwaarden voldoen om deel te nemen aan de categorie Under
21.
13.5.

Wedstrijden die gelden als Belgische Kampioenschappen:

Adults S Standaard en Latin.
Adults Tien Dansen.
Under 21 Standaard en Latin.
Youth Standaard,Latin en Tien Dansen.
Junior II Standaard, Latin en Tien Dansen. `
Junior I Standaard en Latin
Juveniles II Standaard en Latin
Senior I S Standaard en Latin.
Senior II S Standaard en Latin.
Senior III S Standaard en Latin.
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Senior IV S Standaard.
Senior Tien Dansen.
Formatiedansen Standaard en Latin. (zie regels formatiereglement
Show dance Standaard en Latin
Solo dansen Standaard en Latin. (alle leeftijdscategorieën)

Deze wedstrijden worden gedanst volgens de WDSF regels, zoals Jurering, Leeftijdscategorieën,
Solodansen en Kledijvoorschriften.
De winnaars van deze categorieën krijgen de titel van Belgisch Kampioenen.
Voor andere dansvormen kan een aanvraag gericht worden aan het Departement van
Standaard en Latin.
13.6.

Solo dansen finales Adult, Youth, Under 21

Conform de “WDSF Competition Rules” zullen er 2 extra solodansen, ter beoordeling in de finale,
in de leeftijdscategorieën Adult, Under 21, Youth en Adult 10 dansen toegevoegd, dit in zowel
de Standard als de Latin discipline.
De eerste solodans wordt gedanst bij het begin van de finale en andere als 4de dans, dit
gedurende 1 minuut vanaf de eerste stap.
Na de eerste solodans en na de laatste solodans dient 1 minuut pauze zijn.
De volgorde van de dansparen in de solodansen moet worden gekozen door middel van een
willekeurige selectie, hetzij handmatig, hetzij door middel van een computerselectie onder
toezicht van de sportafgevaardigde.
De keuze van de Solodansen worden jaarlijks bepaald voor WDSF. Zie bijlage.

13.7.

Indeling van de Kampioenschappen

Er moet een pauze van minstens 20 minuten zijn tussen de rondes van een wedstrijd.
Tussen de halve finale en de finale moet er een pauze zijn van 30 minuten.
13.8.

Tien Dansen Kampioenschappen

Wedstrijdparen uit de leeftijdscategorieën Adult A en S, Youth, Under 21 en kunnen deelnemen
aan het Kampioenschap Adult 10 Dansen.
Junior II is een apart 10 kampioenschap
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Wedstrijdparen uit de Senioren leeftijdscategorieën mogen deelnemen aan het Senioren Tien
Dansen Kampioenschap.
Het kampioenschap wordt gedanst met één en dezelfde danspartner.
13.9.

Vrijstelling van deelname Nationale Wedstrijden.

Het Departement Standard & Latin kan dispensatie verlenen indien een danspaar naar het
oordeel van het Departement Standard & Latin kan aantonen dat het redelijkerwijs niet kan
voldoen aan de voorwaarde om deel te nemen aan de Belgische Kampioenschappen.
Een hiertoe strekkend gemotiveerd verzoek kan tot uiterlijk de maandag na de laatste wedstrijd
die is gepland voorafgaand aan het betreffende Belgische Kampioenschappen, worden
ingediend bij het Departement Standard & Latin, via het Nationaal Secretariaat, office@bdsf.be.
Het Departement Standard & Latin zal een gemotiveerd besluit opstellen of het verzoek wordt
toegekend of afgewezen. Na verlening van vrijstelling kan het Departement Standard & Latin
besluiten deze in te trekken als nieuwe feiten of omstandigheden bekend worden die ten tijde
van vrijstelling niet bekend waren.

Onderbreken van de dans.
14.1.

Als een paar zijn dans niet beëindigt

Indien een paar een dans niet uit danst moet dit paar in die dans laatste geplaatst worden,
maar hij kan de volgende dansen normaal meedansen, met normale jurering, zoals het
reglement van WDSF voorschrijft, onder toezicht van de Chairperson.
14.2.

Als een paar zijn solo dans niet af maakt

Indien dit gebeurt in de solo dans, en een paar deze niet uit danst, moet dit paar laatste
geplaatst worden in deze dans, zoals de regel van WDSF voorschrijft. Dit onder toezicht van de
Chairperson op de wedstrijd.

Inschrijvingen voor Wedstrijden
BDSF stelt alle Nationale en Open wedstrijden open voor deelname van Dansparen uit andere
danssportorganisaties. De inschrijving geschiedt door tussenkomst van het Nationaal
Secretariaat van BDSF, office@bdsf.be.
15.1.

Inschrijving procedure

Inschrijvingen voor Nationale Wedstrijden, Belgische Kampioenschappen en Open wedstrijden
dient te gebeuren via een link op de website van BDSF, dit ten laatste op de maandag voor de
wedstrijd om 12 uur.
15.2.

Laattijdige inschrijvingen

Laattijdige inschrijvingen zullen aanvaard worden voor zover ze de opgemaakte timing niet
beïnvloeden.
15.3.

Club interferentie
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Een club kan een wedstrijdpaar niet verbieden om deel te nemen aan een Nationale
wedstrijden of een Kampioenschappen.
15.4.

Buitenlandse Dansparen

Deze wedstrijdparen zullen worden ingeschreven in dezelfde klasse als deze waartoe zij behoren
in hun land.
Voor de buitenlandse paren die deelnemen in de Debutanten of A klasse geldt:

•

Mocht na drie deelnames blijken dat het prestatieniveau van het paar blijvend manifest
hoger ligt dan het niveau van de reeks waarvoor het paar ingeschreven heeft, kan bij de
volgende wedstrijd dit paar verplicht worden om in de eerstvolgende hogere klasse deel te
nemen. Het paar zal hierover voor de afsluiting van de inschrijvingsperiode van de volgende
wedstijd in kennis gesteld worden door de Directeur Standard & Latin. Andere Dansparen.

Afmelding
Eventuele afmeldingen moeten uitsluitend per e-mail toekomen via afmelding@bdsf.be , ten
laatste op zaterdag middag 12 uur voorafgaand aan de wedstrijd.
Buiten deze periode blijven de deelnemingskosten verschuldigd aan de organisator.
De club die verantwoordelijk is voor het danspaar wordt van de situatie op de hoogte gesteld.

Deelnemingsbijdragen
a. In de deelnemingsbijdrage voor de wedstrijd is de toegang in de zaal inbegrepen,
te betalen bij het afhalen van het startnummer. Bij niet deelname, wat de oorzaak
ook is, na betaling van de deelnemingsbijdrage kan deze bijdrage niet worden
teruggevorderd.
b. Deelnemingsbijdrage voor BDSF Nationale Wedstrijden bedraagt maximaal 25
euro per Danspaar. De organisator kan voor een bijkomende discipline en of
leeftijdscategorie maximaal 10 euro per Danspaar deelnemingsbijdrage vragen.
c. Open wedstrijden, zijn gratis indien ook deelname aan de wedstrijd in eigen
categorie
d. Elke organisator dient de deelnemingsbijdrage te vermelden op de affiche en
aankondiging die gepubliceerd dienen te wordt op de website van BDSF

Wedstrijdkleding
18.1.

Algemeen

Het kledingreglement van de WDSF is van toepassing op alle BDSF danswedstrijden. (zie bijlage,
“WDSF Dress Regulations”) behalve voor klasse Debutanten. De deelnemers in de A klasse
mogen kiezen voor een basis kledij of volgens het kledingreglement van WDSF.
Voor de teammatches is de keuze van de wedstrijdkledij overgelaten aan de organisator. De
organisator moet de wedstrijdkleding aanduiden op zijn affiche en ook op de aankondiging op
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de BDSF website.
18.2.

Kledingvoorschriften voor Debutanten Junior II, Adult en Senior

STANDARDDISCIPLINEHeer:
Hemd: lange mouwen verplicht, zwart of wit.
Vest: Spencer is toegestaan.
Das: stropdas of vlinderstrik verplicht.
Versiering: niet toegestaan.
Basismaterialen met lichteffecten niet toegestaan (geen glimmende kleding).
Zwarte geklede broek (geen jeans).
Dame:
Jurk: geen wedstrijdkleding. Eenvoudige en klassieke jurk.
Elke kleur is toegestaan met uitzondering van huidskleur.
Rok en blouse toegestaan.
Lengte: rok minimaal op de knie.
Versiering: met lichteffecten op kleding inclusief riem (stras, pailletten, glitter), niet
toegestaan. Zonder lichteffecten op kleding, wel toegestaan.
Basismaterialen met lichteffecten niet toegestaan (geen glimmende kleding).
LATINDISCIPLINE
Heer:
Hemd/Polo of t-shirt met korte of lange mouwen (niet opgerold) zwart of wit.
Vest: spencer is toegestaan.
Broek: zwarte broek. Latinbroek is toegestaan.
Versiering: met lichteffecten op kleding inclusief riem, niet toegestaan.
Basismaterialen met lichteffecten niet toegestaan (geen glimmende kleding).
Dame:
Jurk: geen wedstrijdkleding. Eenvoudige en klassieke jurk. Elke kleur is toegestaan met
uitzondering van huidskleur.
Tweedelig is toegestaan maar top en rokje mogen niet alleen bikini zijn.
Buik en billen moeten deftig bedekt zijn.
Roklengte: kortste punt van de onderrok minimaal tot 10 cm boven de knie gemeten in
stilstaande positie.
Versiering: met lichteffecten op kleding inclusief riem (stras, pailletten, glitter) niet
toegestaan. Versiering zonder lichteffecten op kleding, wel toegestaan.
Basismaterialen met lichteffecten niet toegestaan (geen glimmende kleding).
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Jury
19.1.

Samenstelling van het jurypanel

Het jurypanel zal per categorie en klasse in dezelfde samenstelling de hele wedstrijd beoordelen.
19.2.

Onvolledig jurypanel

Indien een jurypanel niet volledig is zal de Chairperson een beroep mogen doen op een BDSF
jurylid, een dansleraar of een buitenlands jurylid, aanwezig in de zaal. Bij aankomst zal het
uitgenodigd jurylid zijn plaats innemen.

19.3.

Jureren van de finale

De finale van alle klasse zullen beoordeel worden per plaats en in “gesloten” jureren.
Tijdschema
a. Een tijdsschema zal worden opgesteld door de Chairperson aangeduid voor de
respectievelijke wedstrijd. Deze bevat het aanvangsuur van de eerste ronde van
elke klasse, pauze voor algemeen dansen en de vloeroppervlakte. Het
telefoonnummer van het Wedstrijdsecretariaat en deze van de danszaal of
organisator tijdens de wedstrijd.
b. De tijd tussen de eerste ronde van een klasse en de bekendmaking van de uitslag
mag niet meer dan 4 uur bedragen.
c. Het tijdschema zal te laatste woensdag voor de wedstrijd gepubliceerd worden
op de BDSF-website en naar de deelnemende clubs per e-mail worden verstuurd.
d. Alle finales en prijsuitreikingen van de Juveniles en Juniors moeten zo vlug mogelijk
na de laatste finale van hun blok plaatsvinden. Op zaterdag voor 20 uur, op
zondag voor 15 uur.

Prijsuitreiking
Bij de prijsuitreiking dient elk Danspaar dat de finale gedanst heeft aanwezig te zijn in
danskleding.

Andere dan BDSF wedstrijden
22.1.

WDSF

Voor deze wedstrijden is het “WDSF Wedstrijdreglement” van toepassing.
Registratie en inschrijvingen staan beschreven in het BDSF regels voor deelname aan WDSFwedstrijden.
22.2.

IOC en IWGA wedstrijden
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Deelname aan Wedstrijden van IOC is voorbehouden aan wedstrijdparen waarvan beide
partners de Belgische nationaliteit of een Belgisch paspoort of identiteitskaart bezitten, en
gedurende een ononderbroken periode van 6 maanden aangesloten zijn bij BDSF.
22.3.

Buitenlandse wedstrijden

Inschrijvingen voor buitenlandse wedstrijden van WDSF-Members, dienen te gebeuren via de
club. Dit moet gebeuren via
office@bdsf.be en toekomen ten laatste 3 dagen voor de uiterste inschrijvingsdatum.

DE TABELLEN BIJ
HOOFDSTUK 6
STANDARDS
Compétiti
on
Nationale
Wedstrijden

Standard
EW
TA

SF

WW

VL

TG
Latin
SA

QS

VV
CC

SF
RU

Youth / Under 21
Youth / Under 21
S 3
1
2
3 34
S
1
2
4
5
1
2
Junior II / Adults / Senior I – II – III – IV
Junior II / Adults / Senior I – II – III – IV
2
Solo-Dansen
1
2 Solo
3 1
1
2
Debutanten
1
2 Débutant
3 1
1
2
2
A
1
2
3
4
1
2
3
S
1
2 s 3
4
5
1
2
3
A
1
2
3
S
1
2
3
4

LATINES
Compétiti
on

S

CC

R

PD

Youth / Under 21
S
1
2
3
4
Junior II / Adults / Senior I – II – III – IV
Solo
1
2
Débutant
1
2
s
A
1
2
3
S
1
2
3
4

QS
PD

4

5
3
3

4

JI

5

3
3
4
5

4
5

J

5
3
3
4
5
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