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2.4.5 toegevoegd:
Een buitenlandse danser zonder de Nederlandse nationaliteit maar die wel uitkomt voor Nederland,
krijgt ook een startboekje.
5.1.6 verduidelijkt:
Toegestane wedstrijdkleding.
7.2 toegevoegd:
Het 4-landentoernooi, Beneluxkampioenschap of andere wedstrijden worden aangemerkt als
wedstrijd geldig voor de ranking.
7.3 aangepast:
Puntensysteem voor het samenstellen van de Rankinglijst:
a. Het aantal te behalen punten is, op basis van de uitslag van de wedstrijd bedragen tien punten
voor de eerste plaats, 9 punten voor de tweede plaats, enzovoort. Het niet deelnemen aan een
wedstrijd leidt automatisch tot 0 punten.
(reglement 2008: Het aantal te behalen punten is gelijk aan de uitslag, derhalve één punt voor de
eerste plaats, twee punten voor de tweede plaats, enzovoort. Indien men één wedstrijd mist, krijgt
het Formatieteam voor de Rankinglijst het aantal punten van het
laagst geklasseerde Formatieteam op deze wedstrijd plus één.)
7.5 aangepast:
Het Formatieteam met het hoogste aantal punten krijgt de eerste plaats op de
Rankinglijst toegewezen. De tweede plaats wordt toegewezen aan het
Formatieteam met het op één na hoogste puntenaantal, enzovoort.
In geval van een gelijk aantal punten worden de uitslagen van de
grandprixwedstrijden van dezelfde ranking beoordeelt als ware het een onderlinge
wedstrijd tussen de beide teams. Het skating systeem wordt dan toegepast.
(vorig reglement: 7.5 Het Formatieteam met het laagste aantal punten krijgt de eerste plaats op de
Rankinglijst toegewezen. De tweede plaats wordt toegewezen aan het Formatieteam met het op
één na laagste puntenaantal, enzovoort.)
7.6 toegevoegd:
De winnaar van de rankinglijst over het afgelopen dansseizoen wordt uitgezonden voor deelname
aan EK en/of WK. Als tweede team wordt de Nederlandse kampioen uitgezonden. Is dit hetzelfde
team als de nummer 1 van de ranking dan wordt de nummer 2 van de ranking uitgezonden.
De aanpassingen aan 7.2, 7.3, 7.5 en 7.6 komen overeen met de aanpassingen die ingevoerd zijn per
1 oktober 2009.
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