2017-2018 Reglement Rolstoeldanswedstrijden
1. Toepasbaarheid
Dit reglement is van toepassing tijdens wedstrijden rolstoeldansen die georganiseerd worden in het
kader van competitie- en topsport. Het reglement is tot stand gekomen in overleg met het bestuur en
adviseurs van de Stichting Rolstoeldansen Nederland (SRN), met goedkeuring van NADB en
NOC*NSF.
Het reglement is van kracht met ingang van 1 september 2017 Hiermee komen alle voorgaande
reglementen en aanvullingen te vervallen.
2. Vormen van rolstoeldansen
De competitie rolstoeldansen kent meerdere vormen: duo dansen, combi dansen, singles woman/men
en freestyles/showdans single and combi.
2.1 Duodansen
Twee rolstoelpartners vormen een danspaar.
Minimaal één rolstoelpartner maakt in het dagelijks leven gebruik van een rolstoel en kan niet aan
‘valide’ danslessen en danswedstrijden deelnemen (zie ook 6.4).
Indien een rolstoelpartner niet zelfstandig de rolstoel in beweging kan brengen mag hij/zij zich laten
bijstaan door een zogenaamde “muzikale duwer”
Van een “muzikale duwer" wordt verwacht:
1. een duidelijke ondersteunende rol als hulp voor een rolstoeldanser die niet zelfstandig de
rolstoel in beweging kan brengen. Een muzikale duwer is ondersteunend zonder de aandacht
op zichzelf te vestigen.
2. een muzikale duwer is neutraal gekleed
3. juryleden mogen de kleding van de duwer niet in zijn/haar beoordeling mee laten wegen.
Van Duodans-deelnemers wordt verwacht dat beide partners IN de rolstoel de dansvloer betreden.
Indien een rolstoelpartner niet zelfstandig de rolstoel in beweging kan brengen mag hij/zij zich laten
bijstaan door een ‘muzikale duwer’.
Voor beginnende staande partners die ook het Duodansen willen beoefenen, geldt de volgende regel.
Bij deelname tot 7 paren promoveert de 1e en 2e finale plaats naar de A-klasse. Bij deelname van 8
paren of meer promoveert plaats 1-3 direct naar de A-klasse.
2.2 Combidansen
Een rolstoelpartner vormt met een staande partner een danspaar.
2.3 Single woman/single men
voor D-en A-klasse zijn de dansen Engelse Wals, Quickstep, Samba en Cha cha cha
voor Hoofdklasse en/of deelnemers aan IPC approved en EK en WK zijn de dansen Engelse wals,
Tango, Samba, Rumba, Jive
zie ook www.paralympic.org rules and regulation and classification February 2017

3. Niveaus
Sinds september 2011 zijn er de volgende niveaus: D-klasse voor beide dansvormen (zie punt 2). In
de D-klasse danst men 3 dansen.
A-klasse voor beide vormen (zie punt 2). In zowel de A-klasse standard, als de A-klasse latin worden
4 dansen gedanst.
Hoofdklasse voor beide vormen (zie punt 2) in zowel standard als latin 5 dansen. De Hoofdklasse
bestaat uit paren die wel of niet voldoen aan de criteria van IPC. SRN informeert deze paren ruim
vooraf. Alleen paren die voldoen aan de criteria van IPC kunnen in aanmerking komen voor
uitzending deelname aan IPC approved wedstrijden en naar EK en WK. ( zie ook punt 12)
De indeling wordt bepaald door het promotie- en selectiesysteem (zie ook 11, 12, en 13).
4. Classificatie
Alle niveaus kennen een onderscheid naar de ernst van de handicap. Regels voor deze functionele
classificatie zijn vastgesteld door IPC-WPDS. Classificatie leidt tot indeling in Class 1 en Class 2.
Alleen bij de Hoofdklasse en internationale wedstrijden wordt deze functionele classificatie
daadwerkelijk uitgevoerd door daartoe (door IPC) opgeleide classifiers. Bij twijfel betreffende paren in
D-klasse en/of A-klasse kan een instructeur en of een danspaar advies vragen aan SRN die ze in
contact brengt met daartoe opgeleide classifiers.
Zie ook: www.gehandicaptensport.nl en www.paralympic.org Nieuwe classificatie regels February
2017.Standard en Freestyle en Latin.
4.1 Class 1
De rolstoelpartner heeft een verminderde hand- en schouderfunctie en/of maakt gebruik van een
elektrische rolstoel en verminderde rompstabiliteir
4.2 Class 2
De rolstoelpartner heeft een goede hand- en schouderfunctie.
Bij classificatie worden vijf functies getest aan beide zijden van het lichaam (rechts en links). Een
goede functie telt voor 2 punten, een minder goede functie telt voor 1 punt en geen functie telt voor 0
punten.
Paren die bestaan uit een rolstoelpartner en staande partner dansen bij de DUO in class 2. Het is
alleen toegestaan om in class 1 te starten als bij classificatie is vastgesteld dat de rolstoelpartner
zonder duwer beneden 9 punten geclassificeerd is.
Als DUO paren tezamen 30 punten of meer hebben dansen zij in class 2. Hebben DUO paren 29
punten of minder dan starten zijn in class 1.
5. Indeling naar Categorie
Op basis van artikel 2 en 3 is bepaald dat de volgende categorieën worden onderscheiden.
D-klasse
Duo

1. DD

Combi
A-klasse

Duo Standard

3. ADS

Duo Latin

4. ADL

2. DC

Combi Standard
Combi Latin

5. ACS
6. ACL
Hoofdklasse

Duo Standard
Duo Latin
Combi Standard
Combi Latin

7. HDS
8. HDL
9. HCS
10. HCL

Senioren
combi/duo standard

11.SCST en 12 SDST

De dansen D-klasse: Engelse W, Quickstep Samba;
De dansen A-klasse duo standard: Engelse W, Tango WW en Quickstep;
de dansen A-klasse combi standard: Engelse W, Tango, WW en Quickstep;
de dansen A-klasse duo latin: Samba, cha cha, rumba, paso doble;
de dansen A-klasse combi latin: Samba, cha cha rumba, jive;
Hoofdklasse 5 dansen standard en 5 dansen latin
Senioren duo en combi 5 dansen standard
Tempi
Dance
Waltz
Tango
Viennese Waltz
Slow Foxtrot
Quick Step

Tempi
Dance
Samba
Cha-Cha-Cha
Rumba
Paso Doble
Jive

Standard Dances
Class 1
Bar/minute
28-30
31-33
56-58
28-30
48-50

Class 2
Bar/minute
28-30
31-33
58-60
28-30
50-52

Latin Dances
Class 1
Bar/minute
48-50
28-30
24-25
58-60
40-42

Class 2
Bar/minute
50-52
30-32
24-25
60-62
42-44

Op veler verzoek wordt er een senioren categorie standard in combi en duo ( 5 dansen)
georganiseerd als er voldoende paren zijn. ( dit wordt per wedstrijd bekeken), Na overleg met
verschillende landen waar ook Senioren categorieën worden gedanst is besloten dat de leeftijd voor
beide partners van 40 jaar wordt aangehouden. Let wel IPC approved en EK en WK heeft geen
senioren categorie.
6. Inschrijvingsvoorwaarden
6.1
Alleen diegenen kunnen voor deelname worden ingeschreven, die les hebben van een door SRN
erkende instructeur, die “Vriend” zijn van SRN en hun bijdrage hebben betaald. Inschrijving gebeurt
door de instructeur die ook “Vriend” van SRN moet zijn.

6.2
De samenstelling van een ingeschreven paar blijft in principe het gehele seizoen dezelfde.
Promotiepunten worden toegekend aan paren, niet aan personen (zie ook 11, 12 en 13).
Op 1 september van het wedstrijdseizoen moet duidelijk zijn voor welke instructeur/ dansleraar het
paar het komende jaar uitkomt.
Een rolstoelgebruiker mag een partner hebben voor standard en een voor latin.
Een staande partner mag meerdere rolstoelgebruikers van dansplezier voorzien. De organisatie kan
geen rekening houden in het tijdschema en als er onverhoopt 2 klassen moeten worden samen
gevoegd. De partner zal dan een keuze moeten maken.
6.3
Een paar bestaat bij voorkeur uit een dame en een heer, maar hiervan mag worden afgeweken.
Voor uitzending naar officiële internationale kampioenschappen (EK, WK en wedstrijden die onder
IPC-regels uitgevoerd worden) moet een paar altijd bestaan uit dame en heer.
Volgens de regels van IPC moet een danser minimaal 13 jaar zijn om aan EK en of WK en IPC
approved wedstrijden te mogen deelnemen.
Als een paar in de A-klasse voldoende promotie punten heeft behaald promoveert hij/zij naar de
Hoofdklasse ongeacht leeftijd.
6.4
deelname aan EK, WK en IPC approved wedstrijden is alleen mogelijk als:
- het paar gepromoveerd is uit de A-klasse (zie ook 12);
- het paar bestaat uit een dame en een heer;
- de rolstoelpartner een classificatie heeft ondergaan door het classificatieteam van IPC tijdens een
IPC approved wedstrijd en elligible is.
- een IPC licentie hebben;
- NK en/of plaats 1-2-3 van de ranking hebben behaald;
- aan tenminste één IPC approved wedstrijd te hebben deelgenomen;
Voor deelname aan IPC approved wedstrijden zijn de regels iets makkelijker. Vraag SRN hierover.
Een danser die voor de eerste keer een nationale classificatie moet ondergaan betaalt hiervoor € 50,aan SRN. De danser ontvangt hiervoor een factuur.
6.5
(Assistent)-instructeurs rolstoeldansen starten minimaal in de A-klasse voor de combi, voor duo zie
2.1. Assistent instructeurs die aan de opleiding zijn begonnen mogen in de D-klasse starten. Als zij
geslaagd zijn moeten zij direct promoveren naar de A-klasse ( al is dit in hetzelfde dansseizoen) zie
ook 2.1
6.6
Iedere danser mag per evenement voor maximaal 6 categorieën inschrijven (als de organisator
aankondigt dat er voor meerdere categorieën mag worden deelgenomen). Dit kan zijn 1x duo
standard en latin, 1x combi standard en latin, single woman/men en/of freestyle single/combi. Zie voor
uitzondering ook 2.1. en 6.2.. De organisator kan geen rekening houden met omkleden in het
tijdschema .
6.7
Bij inschrijving wordt bij Duodansen eerst de heer vermeld. Bij Combidansen wordt eerst de
rolstoelpartner vermeld.

7. Jury
Samenstelling

De jury bestaat uit gediplomeerde dansleraren of juryleden die anderszins voldoen aan de door IPCWPDS gestelde opleidingseisen. SRN heeft een lijst van de namen van deze erkende juryleden.
Jurering
De jury let in het bijzonder op de volgende punten (in willekeurige volgorde):
• techniek en houding van beide partners,
• muzikaal bewegen, maatgevoel,
• plezier in het dansen en in het samen dansen,
• presentatie van het paar op de vloer en benutten van de ruimte,
• gebruik maken van de mogelijkheden die beide partners hebben.
Kleding mag niet in de beoordeling worden betrokken.
Het aantal juryleden is altijd oneven. Voor landelijke wedstrijden kan worden volstaan met landelijke
juryleden. Bij een open wedstrijd moeten ook juryleden uit een ander land worden uitgenodigd. Voor
IPC internationale wedstrijden zijn aparte regels. Zie www.paralympic.org.

Een chairman van de juryleden wordt aangesteld. Bij landelijke wedstrijden kan hij/zij ook als jury
worden ingezet, bij internationale wedstrijden is dit een aparte functie.
8. Danshouding
Combi Standarddansen moeten in een comfortabele gesloten houding worden gedanst die het valide
dansen zoveel mogelijk benadert. Deze gesloten houding doorbreken kan slechts op momenten
waarin er in en uit andere posities gedanst wordt en waar het niet mogelijk is om in gesloten houding
te blijven. Afhankelijk van de handicap kunnen afwijkingen worden toegestaan (Class 1). Toezicht
hierop wordt gehouden door de voorzitter van de jury en de wedstrijdleiding.
9. Kleding
De regels voor wedstrijdkleding volgen in grote lijnen de reglementen van de Nederlandse Algemene
Danssport Bond (NADB) en de World Dance Sport Federation (WDSF = voorheen IDSF).
Onder wedstrijdkleding wordt verstaan alle kleding die niet tot de normale confectie kan worden
gerekend. Feestelijke kleding wordt op prijs gesteld. De kleding moet bescheiden zijn en de toets naar
smaak en goede zeden kunnen doorstaan.
1.
D-klasse: feestelijke confectiekleding met beperkte toevoeging van glitters en pailletten is
toegestaan.
2.
A-klasse: zoals D-klasse, maar wedstrijdkleding mag worden gedragen.
3.
Hoofdklasse: wedstrijdkleding wordt op prijs gesteld
Kleding wordt niet in de jurybeoordeling betrokken (zie ook 7).
Voor reclame op de rolstoel lees het artikel op:

http://www.paralympic.org/news/advertising-sanctioned-wheelchair-dance-sport
en appendix nummer 7
Voor de D-klasse
Heren: nette broek (geen spijkerbroek) met overhemd met stropdas of strikje. Toegestaan is om over
dit overhemd een gillet te dragen.
*Dames (zittend): lange rok/jurk minimale lengte tot op de knie of een nette broek (geen spijkerbroek)
met blouse.
Dames (staand): lange rok/jurk minimaal 10 centimeter boven de enkel in stilstaande positie of nette
broek (geen spijkerbroek) met blouse, eventueel met beperkte toevoeging van glitters en pailletten.
Voor de A-klasse Standard
Heren in donker kostuum met overhemd en/of gillet (kleur maakt niet uit) met strop of strik.
*Dames (zittend): lange avondjurk of lange rok met blouse of nette broek.
Dames (staand): lange rok/jurk minimaal 10 centimeter boven de enkel in stilstaande positie of nette
broek (geen spijkerbroek) met blouse.
Wedstrijdkleding is toegestaan.

Voor de A-klasse Latin
Heren in zwarte broek met overhemd waarvan maximaal 2 knopen mogen openstaan.
*Dames (zittend): rok tot op de knie met blouse of nette broek.
Dames (staand): lange rok/jurk minimaal 10 centimeter boven de enkel in stilstaande positie of nette
broek (geen spijkerbroek) met blouse.
Wedstrijdkleding is toegestaan.
* Mocht het in verband met de handicap van de danser een probleem zijn om zich aan deze
kledingvoorschriften te houden, dan mag in overleg met de organisatie (SRN) hiervan afgeweken
worden.
10. Procedure
10.1
e
e
Bij inschrijving tot en met zeven paren dansen alle paren een 1 finale en een 2 finale. Vanuit deze
twee resultaten volgt de einduitslag.
De paren ontvangen promotiepunten volgens schema (zie 11).
10.2
Bij een inschrijving van 24 paren of meer wordt een kwartfinale gedanst.
Bij een aanmelding van 1 of twee paren worden deze altijd samen gevoegd bij een andere categorie.

overzicht rondes bij de rolstoeldans wedstrijden
Let op: bij SRN wedstrijden worden 1e en 2e finale gedanst en beoordeeld. Bij IPC is 1e ronde een
General look en 2e ronde worden de paren geplaatst
aantal paren

1e ronde

herkansing

halve
finale

finale

3 paren

general look

3

4 paren

general look

4

5 paren

general look

5

6 paren

general look

6

7 paren

general look

7

8 paren

3

3

6

9 paren

3

3

6

10 paren

3

3

6

11 paren

3

3

6

12 paren

3

3

6

13 paren

6

4

10

6

14 paren

7

5

12

6

15 paren

7

5

12

6

16 paren

7

5

12

6

…
24 paren

ook ¼ final

De paren ontvangen promotiepunten (zie 11).
Bij een inschrijving vanaf 13 paren per categorie wordt een halve finale gedanst.
10.3
Voor de voorronde, herkansing, de kwartfinale en de halve finale wordt het cross-systeem gehanteerd.
Dit betekent dat de paren die van de jury de meeste kruisjes krijgen (totaal van alle juryleden,
opgeteld voor alle dansen in een ronde) worden doorgeplaatst naar een volgende ronde.
10.4
Bij de finale wordt het skating-systeem gehanteerd. De juryleden geven plaatsingcijfers aan de
verschillende paren, waarna de telcommissie de uitslag berekent.
10.5
Van bovenstaande procedure kan worden afgeweken indien door de grootte van de inschrijving, de
beschikbare ruimte en de beschikbare tijd een andere indeling voor de sporters gunstig is.
11. Promotiesysteem voor de D-klasse
Promotiepunten worden toebedeeld bij een finaleplaats naar rato van het aantal deelnemers in een
categorie. Het aantal deelnemers per categorie wordt vastgesteld bij de herkansingsronde.
Promotiepunten worden toebedeeld aan een paar, dus niet aan personen. Indien met een nieuwe
partner wordt gestart, vervallen alle eerder behaalde promotiepunten.
Om te promoveren van de D-klasse naar de A-klasse heeft een paar 8 promotiepunten nodig. Indien
na 6 finaleplaatsen nog niet voldoende promotiepunten behaald zijn, kan het paar op eigen verzoek
promoveren.

Plaats in finale

Het volgende schema wordt gebruikt bij de toekenning van promotiepunten.
Aantal gestarte paren in de klasse
1-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
e
1
2
3
4
5
5
5
e
2
1
2
3
4
5
5
e
3
0
1
2
3
4
5
e
4
0
0
1
2
3
4
e
5
0
0
0
1
2
3
e
6
0
0
0
0
1
2

>35
5
5
5
5
4
3

12 Promotiesysteem voor de A-klasse
Promotiepunten worden toebedeeld bij een finaleplaats naar rato van het aantal deelnemers in een
categorie. Het aantal deelnemers per categorie wordt vastgesteld bij de herkansing.
Promotiepunten worden toebedeeld aan een paar, dus niet aan personen. Indien met een nieuwe
partner wordt gestart vervallen alle eerder behaalde promotiepunten.
Om te promoveren van de A-klasse naar de Hoofdklasse heeft een paar 10 promotiepunten nodig.
Indien na 6 finaleplaatsen nog niet voldoende promotiepunten behaald zijn kan het paar op eigen
verzoek promoveren.

Paren in de Hoofdklasse die niet aan de door IPC gestelde criteria voldoen, te weten : het paar
bestaat uit een dame en een heer en de rolstoelgebruiker is in het bezit van een medical card (zie ook
6.4). kunnen zonder toekenning van ranking punten in de Hoofdklasse blijven dansen.
Het volgende schema wordt gebruikt bij de toekenning van promotiepunten.

Plaats in finale

e

1
e
2
e
3
e
4
e
5
e
6

1-9
2
1
0
0
0
0

Aantal gestarte paren in de klasse
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
3
4
5
5
5
2
3
4
5
5
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
0
0
1
2
3
0
0
0
1
2

>35
5
5
5
5
4
3

13. Degradatiemogelijkheid
Paren (in ongewijzigde samenstelling) die twee jaar lang geen finale-plaats hebben gehaald mogen
éénmalig op eigen verzoek in het volgende seizoen een klasse lager dansen.
14. Uitzendsysteem voor Hoofdklasse
SRN kan paren uitzenden voor deelname aan een Europees of Wereld Kampioenschap (EK of WK).
Bij de Hoofdklasse wordt een ranking bijgehouden, die mede wordt gebruikt bij het bepalen van de
nominaties voor uitzending voor internationale wedstrijden (EK, WK).
e

1 plaats
e
2 plaats
e
3 plaats
Etc.

26 punten
25 punten
24 punten
Etc.

Plaatsingcijfers voor paren die geen finale hebben gedanst, zijn gebaseerd op het aantal behaalde
crossen in de laatste ronde die een betreffend paar heeft gedanst. Dit kan de halve finale, de
kwartfinale of de herkansing zijn.
Buitenlandse paren komen niet in aanmerking voor plaatsing op de rankinglijst. Wedstrijden met
buitenlandse deelname zullen berekend worden NA UITSLUITING van de buitenlandse paren.
Het paar met het hoogste aantal punten over het aantal georganiseerde wedstrijden per jaar bezet de
eerste plaats op de ranking.
De tweede plaats wordt toegewezen aan het paar met het op een na het hoogste aantal punten, enz.
Als paren gelijk eindigen beslist de uitslag van het Nederlands Kampioenschap de uiteindelijke
volgorde.
Het bestuur van SRN maakt een voordracht van paren op basis van de uitslag van het Nederlands
Kampioenschap (NK), de rankingvolgorde en een inschatting van het niveau van de paren.
Vormbehoud moet hierbij worden aangetoond. Om aan het NK te mogen mee doen moet een paar
tenminste aan één van de georganiseerde SRN wedstrijden met rankingpunten hebben deelgenomen.
Het SRN-bestuur bepaalt welke paren uiteindelijk genomineerd worden voor uitzending.
De resultaten van de Hoofdklasse paren die niet voldoen aan de IPC richtlijnen worden
geadministreerd maar hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
15. Startboekjes
15.1
Iedere wedstrijddanser moet in het bezit zijn van een SRN-startboekje (dus twee startboekjes per
paar), behalve bij een eerste kennismakingswedstrijd (de wedstrijden in Cuijk worden als twee
afzonderlijke wedstrijden gezien).
In deze startboekjes worden de resultaten en promotiepunten vermeld door de Werkgroep
Startboekjes SRN.
15.2

Ieder startboekje wordt aangevraagd door een aanvraagformulier in te vullen en dit met twee pasfoto’s
op te sturen naar de Werkgroep Startboekjes SRN. Dit moet 4 weken vóór een wedstrijd worden
gedaan.
Adres: zie laatste pagina van dit wedstrijdreglement.
Aan dit startboekje zijn geen kosten verbonden. De dansers ontvangen bij de eerste wedstrijd een
startzegel en deze wordt betaald door ‘Vrienden van SRN’.
15.3
In het bedrag van € 17 dat de Vrienden van SRN jaarlijks betalen is de aanschaf van de jaarzegel en
de afdracht van € 5 aan NADB inbegrepen.
De zegels worden tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen door de Werkgroep Startboekjes SRN in
de startboekjes geplakt.
Zoekgeraakte boekjes worden niet vergoed. De kosten ad € 17.- moet men zelf betalen bij de
Werkgroep Startboekjes SRN.
15.4
Vóór aanvang van elke wedstrijd vult de danser de volgende gegevens nauwkeurig in: rugnummer,
datum, wedstrijdklasse (D-klasse, A-klasse, Hoofdklasse); categorie (Duo, Combi Standard 1 of 2,
Latin 1 of 2).
Bij deelname meerdere categorieën wordt eerst het laagste rugnummer en dan het hoogste
rugnummer ingevuld.
15.5
Het ingevulde startboekje moet vóór aanvang van de herkansingsronde zijn ingeleverd bij de
Werkgroep Startboekjes SRN.
15.6
Het startboekje wordt opgehaald direct na de finale tot uiterlijk een half uur na afloop van de wedstrijd.
Niet opgehaalde startboekjes zijn te verkrijgen vóór aanvang van de eerstvolgende wedstrijd. na
betaling van € 2,50. Deelnemers die niet door zijn naar de volgende ronde kunnen alleen in geval van
ziekte en of vervoer met inlevering van startnummer hun startboekje eerder ophalen. Tijdens de
Finales worden GEEN startboekjes meer uitgegeven.
16. Starten met een nieuwe partner
Er kunnen verschillende situaties zijn.
16.1
Beide partners dansten in dezelfde klasse, het paar start in die klasse.
16.2
Er zit een klasse verschil tussen de partners (dus D klasse - A klasse of A klasse -Hoofdklasse, het
paar kiest in welke klasse het start).
16.3
Start het paar in de laagste klasse dan is het een ‘promotiepaar’*, d.w.z. indien het paar in de
voorronde de meeste kruisjes heeft en een finale plaats behaalt dan promoveert het paar de
volgende wedstrijd naar de volgende klasse. Dit om een soepel verloop van de wedstrijd mogelijk te
maken. Bij onduidelijkheden en of vragen komt punt 18.2 in werking.
16.4
Start het paar in de hoogste klasse dan zijn er geen bijzondere regels.
16.5
Bij meer dan een klasse verschil (D klasse – Hoofdklasse of nieuw A klasse of nieuw-Hoofdklasse)
dan start het paar één klasse lager dan de hoogste klasse en altijd als promotiepaar. *) Zie 16.3.

17. Dispensatie en Bijzondere situaties
Van de Hoofdklasse paren (class 1 en 2, Duo en Combi standard en latin) die voor deelname aan IPC
approved wedstrijden en mogelijk geselecteerd kunnen worden voor EK en WK wordt verwacht dat zij
aan ALLE door SRN georganiseerde rankingwedstrijden mee doen.
Mocht om een geldige reden hier niet aan kunnen worden voldaan, zou dit invloed kunnen hebben op
de ranking. Wil men dit voorkomen dan is het noodzakelijk vooraf schriftelijke dispensatie aan te
vragen bij het bestuur van SRN. Het bestuur van SRN beslist of het akkoord is en het niet deelnemen
aan die wedstrijd heeft voor dat paar dan geen invloed op de ranking.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist SRN samen met de NADB.
De bepalingen van dit reglement kunnen worden gewijzigd via een bestuursbesluit.
De wedstrijdleiding is staande de wedstrijden bevoegd om de bepalingen in dit reglement aan te
passen indien de omstandigheden, een vlot verloop van de wedstrijden, dan wel het belang van de
sportdanser, dit eisen.
18. Diversen
18.1
De dopingreglementen van de NADB worden gevolgd met alle beperkingen en toevoegingen die
horen bij gehandicaptensport. zie ook: www.dopingautoriteit.nl

18.2
Bij vragen, onduidelijkheden of uitzonderlijke situaties is het altijd zinvol schriftelijk contact op te
nemen met SRN.
19. Showdans/Freestyle
Voor Showdans/Freestyle kijk op www.paralympic.org onder rules and regulations versie February
2017
kijk dan bij:
5.6 Music for Freestyle/Showdans event
- singles 1.30 min to 2 min
- combi 2.30 to 3 min
5.9 Dance Rounds
5.11 Disqualifications for showdans/freestle Judging criteria
4.9 General Rules for Freestyle/showdans
4.11 evaluation criteria
20. Groepen Showdans

Groepssamenstelling
Categorie A: Een paar, of groep bestaat uit min. 2 en max. 4 deelnemers en moet voor 50% bestaan
uit rolstoelgebruikers.
Categorie B: Een groep bestaat uit min. 5 en max. 8 deelnemers en moet voor
50% bestaan uit rolstoelgebruikers. Let op: hier mag niet meer van worden afgeweken!
Categorie C: Een groep bestaat uit min. 9 en max. 16 deelnemers en moet voor 50% bestaan uit
rolstoelgebruikers. Let op: hier mag niet meer van worden afgeweken!
Muzikale duwers zijn toegestaan en tellen niet mee zoals beschreven onder A, B en C. Zij kunnen
wel een onderdeel van de dansuitvoering zijn mits aangegeven bij de inschrijving van de wedstrijd.
(dit in verband met de bestelling van het juiste aantal medailles)

(Assistent) Instructeur mag meedansen als hij/zij hierin ondersteunend zijn
Door de organisatie dient gecontroleerd te worden, dat de dansers die op het
inschrijfformulier staan ook daadwerkelijk op de vloer staan.

Jury
De jury neemt plaats aan de voorkant van de zaal. Bij een inschrijving van 11 groepen of
meer in één categorie zijn er 6 finaleplaatsen. Drie groepen plaatsen zich direct, de overige
drie komen uit de herkansing. Alle finalisten ontvangen minimaal een medaille.
De jury bestaat uit minimaal 5 leden en een voorzitter van de jury.(totaal 6 personen) en
gelijke verdeling van man en vrouw.

1.

2.

3.

De jury beoordeelt op de volgende punten:
Creativiteit:
- Het benutten van de mogelijkheden van de deelnemers
- Het gebruik van Attributen en/of Materialen
- Overige aankleding
Choreografie van de dans:
- Interpretatie van de muziek en het verhaal in de beweging
- Ritme van de dans weergegeven in geschikte bewegingen
- Het benutten van de ruimte
Uitvoering:
- Plezier in en het actief uitvoeren van de dans door alle dansers
- Samenwerking en teambuilding tussen alle dansers
- Kwaliteit van de uitgevoerde bewegingen van alle dansers
- Techniek en houding van alle dansers.

21.

Model aanvraagkaart SRN-startboekje

Aanvraagkaart voor een Vriend van SRN die les heeft van een door SRN erkende instructeur.
naam
adres
postcode en
woonplaats
geboortedatum
telefoon

Rolstoeldansgroep
SRN instructeur
klasse bij uitgifte
nummer startboekje (niet invullen)

pasfoto
Twee stuks
inleveren!
Vergeet niet
de naam
achterop
te schrijven!

22 Gedragsregels
Wie gedragsregels overtreedt en/of SRN beledigt in woord en geschrift kan door het bestuur na
gezamenlijk overleg geroyeerd worden, zodat deze niet meer aan SRN verbonden wedstrijden kan
deelnemen. Zie ook WDSF code of Etics.
Adressen

SRN
Noorddammerweg 3 Q
1187 CM Amstelveen
tel./fax: (020) 643 64 10
e-mail: c.vanhugten@rolstoeldansen.nl
Werkgroep Startboekjes SRN
Ronald Brouwer
Dignahoeve 178
1187 LN Amstelveen
tel.: (020) 640 73 71
e-mail: startboekjes@rolstoeldansen.nl
NADB

e-mail: bondsbureau@nadb.eu

Amstelveen, september 2017
Bestuur SRN

