Reglement Bel-aL 2012-2013
1. Naam van organisatie
De naam van de organisatie is Belgian Amateur League, afgekort Bel-aL.
2. Wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat wordt geplaatst bij:
Dhr. Eddy Arbyn,
Mandenmakerstraat 10, 9100 Sint Niklaas.
Tel. +32 3 778 00 91.
Email: eddy.arbyn@gmail.com

3. Klasse indeling en dansen per klasse en per discipline
De volgende klassen worden ingericht:
Klasse

Wie is toegelaten ?

Wedstrijdkledij

Brons

Dansles gestart na september 2011

verboden

Zilver

Dansles gestart na september 2010

verboden

Goud

Dansles gestart na september 2009

verboden

Open Startklasse

Alle paren uit de medaillereeksen die dit
wensen, verboden voor Open Klasse
Wedstrijddansers en alle paren uit de
medailleklassen die dit wensen

verboden

Open Klasse

verplicht

Voorafgaand aan elke wedstrijd zal voor de categorie Brons een KWALIFICATIERONDE
worden ingericht, teneinde de dansparen in te schalen in een bepaalde wedstrijdklasse. De
jury zal de inschaling bepalen.
Onverminderd de kwalificatie die tijdens deze ronde aan elk paar wordt toegekend, blijft het
voor de jury (onder de verantwoordelijkheid van de chairman) mogelijk om een paar tijdens
de eigenlijke wedstrijd (zelfs in de finale) te promoveren naar een hogere categorie indien de
vertoonde danskwaliteit deze beslissing verantwoordt.
De kwalificatieronde is ook verplicht bij elke eerste deelname van een danspaar.
Na de kwalificatieronde start dan voor iedereen de wedstrijd.
Paren (ook formatiedansers) die voor het eerst deelnemen aan een Bel-aL wedstrijd zullen:
• zich bij het wedstrijdsecretariaat aanmelden met hun identiteitskaart,
uitgereikt door het gemeentebestuur van hun woonplaats.
• na registratie hun officieel startboek ontvangen.
• Starten:
in de KWALIFICATIERONDE teneinde hen in te schalen in een
bepaalde wedstrijdklasse.
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Figurenbeperking : Dit seizoen enkel in de categorie Brons.
Brons standaard :
- Geen lijnen
- Quickstep : geen gesprongen chassé, geen kicks, geen flicks
Kledij :
Behalve voor de Open Klasse en de Formaties is wedstrijdkledij voor alle categoriën
(inclusief de Open Startklasse) VERBODEN.
Specifiek voor de categoriën Brons en Zilver mag de kledij geen enkel element bevatten dat
ook maar gelijkt op wedstrijdkledij. Voor de categorie Goud kan een licht gedoogbeleid
worden gehanteerd, maar hierop kan op elk ogenblik worden teruggekomen. In elk geval
blijft wedstrijdkledij of aanverwanten ook in de categorie Goud verboden.
De verantwoordelijke van het secretariaat zal hierop toezien. Bij elke eerste overtreding zal
het betrokken paar een waarschuwing krijgen. Vanaf de tweede overtreding zal dit
onverbiddelijk leiden tot diskwalificatie en/of uitsluiting voor de betreffende wedstrijd.
Tegen deze sancties is geen beroep mogelijk.

4. Leeftijdscategorieën.
In Brons, zilver wordt geen leeftijdsonderscheid gemaakt.
In Goud wordt de volgende splitsing gemaakt :
• -35 jaar
• +35 jaar
In Open Startklasse wordt geen leeftijdsonderscheid gemaakt.
In Open Klasse heeft men de volgende leeftijdscategorieën
• -35 jaar
• +35 jaar
• +45 jaar
• +53 jaar
• +60 jaar.
De categorieën +53 en +60 dansen enkel Standaard.

De leeftijd wordt bepaald per 1 september van het sportjaar. Beide partners moeten de leeftijd
hebben bereikt om naar een hogere leeftijdsklasse te kunnen overstappen. Men kan gedurende
het seizoen niet naar een hogere leeftijdscategorie overstappen.

5. Promotie systeem:
De promotiepunten worden aan de hand van volgende tabel toegekend:
Plaats in de rangschikking
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
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Er zijn 6 (zes) promotiepunten vereist voor een promotie.

6. Jury.
Mogen jureren :
- Belgische Professionals : gediplomeerde members met een geldige Buldo- en/of WDC
jurylicentie
- Buitenlandse Professionals : met een geldige WDC jurylicentie
Het jurypaneel wordt als volgt samengesteld :
- Chairman : (jurylid 1) door de Voorzitter bij beurtrol aangeduid vanuit de lijst van de
houders van een geldige jurylicentie die ook de opleiding “chairman” hebben gevolgd.
- Jurylid 2 : door R. Daelemans bij beurtrol aangeduid uit de lijst van de houders van
een geldige jurylicentie
- Juryleden 3,4,5 : worden aangeduid door de organisator, maar moeten voldoen aan de
bovenstaande criteria.
Indien de organisator dit wenst kunnen deze juryleden ook door R. Daelemans worden
aangeduid.
De samenstelling van het volledige jurypaneel moet 2 maanden voor de wedstrijd aan het
wedstrijdsecretariaat worden doorgegeven.
Kampioenschap : Het jurypaneel wordt integraal aangeduid door het Buldobestuur.

7. Preselecties.
Om aan het kampioenschap te mogen deelnemen dient eenzelfde danspaar aan minimum 2
preselecties te hebben deelgenomen.

8. Telbureel.
Het telbureel valt onder de verantwoordelijkheid van Baudouin Mine. Vanaf dit seizoen
wordt technisch een nieuw systeem gebruikt dat werkt met tablets.
Het telbureel zorgt, in samenspraak met het wedstrijdsecretariaat, voor de indeling van de
reeksen. Tot en met 7 deelnemende paren worden rechtstreekse finales gedanst. Vanaf 8
deelnemers wordt een halve finale met herkansingsronde gedanst.
Bij maximaal 7 deelnemende paren worden voortaan 2 finales gedanst (i.p.v. een general look
en een finale). Voor het eindresultaat zullen de resultaten van de beide finales in gelijke mate
in aanmerking komen.

9. Buitenlandse deelnemers en naar buitenland gaan dansen: wie, wat, hoe?
Alle wedstrijden staan ook open voor buitenlandse deelnemers. Het staat iedereen ook vrij om
deel te nemen aan buitenlandse wedstrijden. Enkel voor wedstrijden waarvoor officieel een
beperking van het aantal deelnemers per land bestaat, zal een selectie worden gemaakt door
het bestuur van BULDO.

10. Inschrijving.
Alle dansers worden aangesloten bij FDSF en betalen een jaarlijkse bijdrage van 6 € per
persoon. Voor de categorieën brons, zilver en goud is deze bijdrage verschuldigd vanaf de
tweede deelname. Voor de open categorie en de formaties is deze bijdrage verschuldigd
vanaf de eerste deelname.
De aansluitingsformulieren kunnen worden gedownload via de website en zijn verplicht in te
vullen en te ondertekenen door beide leden van het danspaar. Ze moeten voorafgaand aan de
eerste deelname aan het wedstrijdsecretariaat worden bezorgd.
De deelname staat open voor alle dansparen van eender welke vereniging.
Paren die wensen deel te nemen aan de wedstrijden van Bel-aL dienen te worden
ingeschreven door hun Buldo-dansleraar of door de verantwoordelijke van de school of club.
Deze verantwoordelijke moet hiertoe door de Buldo-dansleraar worden gemandateerd.
Paren, aangesloten bij andere Belgische verenigingen (Dansliga, BDSF) die geen Buldolid als
leraar/trainer hebben kunnen zich laten inschrijven via het secretariaat van hun vereniging.
Paren uit het buitenland kunnen zich wenden tot het wedstrijdsecretariaat, waar hun de nodige
informatie zal worden verstrekt.
Inschrijvingen moeten 12 dagen voor de wedstrijd op het wedstrijdsecretariaat toekomen.
Nadien kunnen inschrijvingen enkel nog worden aanvaard voor zover zij geen invloed hebben
op de algemene timing.

Voorafgaand aan de eerste deelname aan wedstrijden in de Open klasse en voor
Formatieteams is een medisch attest vereist.

11. Organisatie van wedstrijden / bijdragen / verloop
Bel-aL wedstijden kunnen slechts georganiseerd worden door gediplomeerde Buldo-leraren.
Dergelijke aanvragen worden naar het wedstrijdsecretariaat overgemaakt.
Het Buldo-bestuur keurt de aanvragen en de officiële wedstrijdkalender, opgesteld door de
wedstrijdsecretaris, goed. Na goedkeuring zal de penningmeester van Buldo een
organisatiebijdrage vorderen ten bedrage van 100€.
11.1 Vergoedingen te betalen door de organisator
o Organisatierecht : 100 Euro (te betalen aan de schatbewaarder van Buldo)
o Jury : 125 Euro per jurylid (buitenlandse juryleden : + reis- en eventueel
hotelkosten)
o Telbureel : 125 Euro
o Wedstrijdsecretariaat : 125 Euro
11.2. Inkomprijs.
De inkomprijs voor de wedstrijddansers bedraagt 6 € per persoon. De organisator heeft
de mogelijkheid ook duurdere plaatsen te verkopen.

11.3. Timing
De wedstrijdsecretaris zal, uiterlijk de maandag die aan de wedstrijd voorafgaat, een
timing die de eerste reeksen van de paren vermeldt opstellen en versturen naar de
deelnemende clubs. Deze timing zal tevens op de website gepubliceerd worden.
De opgestelde timing, inbegrepen de pauzes voor algemene dansen, zal nageleefd
worden en de wedstrijdparen moeten die kunnen raadplegen (door het uithangen in de
zaal of door inlassing in het programmaboekje, met vermelding van de
vloeroppervlakte en de samenstelling van de jury.
Wanneer het verloop van de wedstrijd dit vergt, heeft de organisator, mits toelating
van het wedsecretariaat, de mogelijkheid om het tijdstip van de reeksen te vervroegen.
Om deze regel maximaal te kunnen benutten dienen de paren 1 uur vóór hun eerste
ronde aanwezig te zijn en klaar om eventueel de wedstrijd aan te vangen.

11.4 Rugnummers
De rugnummers moeten worden toegekend in logische categorie-orde en alfabetisch
per categorie.

Er zullen geplastificeerde rugnummers worden gemaakt door Buldo
(wedstrijdsecretariaat). Elk deelnemend paar zal bij elke wedstrijd bij het afhalen van
het rugnummer een waarborg van 5 Euro moeten betalen. Deze waarborg wordt
terugbetaald bij het inleveren van het rugnummer.

11.4. Resultaten van de wedstrijden
De resultaten zullen na elke wedstrijd zo vlug mogelijk op de website gepubliceerd
worden.
11.5. Vrije toegang tot de wedstrijden
Alle Buldo leden die paren hebben ingeschreven hebben recht op vrije toegang tot de
preselecties en de nationale kampioenschappen.
11.6. Deelname aan wedstrijden en fysieke conditie
De paren die zich voor een wedstrijd aanbieden moeten in een goede fysieke toestand
verkeren. Bij een eerste deelname aan de open categorie, moeten zij, het voorziene
medische attest indienen dat hen toelaat deel te nemen.
De sportbeoefenaar verbindt er zich toe de wedstrijdsecretaris onmiddellijk op de
hoogte te stellen van iedere wijziging van zijn gezondheidstoestand die aan dit attest
afbreuk zou kunnen doen.
De paren moeten aan alle rondes van hun categorie meedoen om weerhouden te
worden in de uitslag. (vb. ½ finale, herkansing, ...). Afwijkingen kunnen worden
toegestaan door de wedstrijdafgevaardigde in geval van een incident of ongeval dat
voorvalt tijdens deze wedstrijd.
11.7 Vloer en geluidsinstallatie
Een parketvloer is verplicht. De oppervlakte van de dansvloer zal minimum 180 m²
bedragen.
De organisatoren moeten beschikken over een reservegeluidsinstallatie.
11.8. Bekers
Er is steeds een beker voor de winnaar. Alle finalisten ontvangen een getuigschrift.
11.9. Rookverbod / catering
Het is verboden te roken in de lokalen waar het wedstrijddansen plaatsvindt, alsook in
de kleedkamers.
Het is verboden om drank en voedsel te verbruiken die niet bij de zaaluitbater werd
aangekocht. Dergelijke recipiënten mogen niet meegebracht worden in het gebouw
(noch in de danszaal noch in de kleedruimte).
De organisator zal erop toezien dat deze verbodsbepalingen vermeld en nageleefd
worden.

Inbreuken zullen door het Buldo-bestuur disciplinair bestraft worden.

12. Additionele wedstrijden
Het staat de organisator vrij om naast de Bel-aL wedstijd op dezelfde dag additioneel één of
meerdere wedstrijden in te richten in de volgende disciplines :
- Argentijnse Tango
- Salsa
- Swing
- Formaties andere dansvormen
Voor het inrichten hiervan gelden dezelfde regels als voor de Bel-aL wedstrijd i.v.m. bekers,
certificaten, inschrijving enz…
Desgevallend mag de organisator de dag zelf nog inschrijvingen toelaten, voor zover de
timing dit toelaat.

13. Anti-doping
Via WDC-AL is de Belgian Amateur League gebonden door WADA anti-doping regels.
De ingeschreven paren zijn onderworpen aan de Anti-doping wetgeving.
Indien na controle blijkt dat de analyse een positief resultaat geeft, kunnen er naast de
toepassing van de vigerende wetgeving ook administratieve tuchtrechterlijke gevolgen zijn.
Het bestuur van Buldo kan hiertoe een beslissing nemen.

Opgemaakt op 24.07.2012

