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Artikel 1. Definities
In dit Reglement zijn begrippen met een hoofdletter aangeduid. In dat geval hebben die begrippen de
betekenis zoals blijkt uit de NADB Regels, tenzij dit Reglement anders bepaalt. De begrippen die in dit
Reglement met een hoofdletter zijn geschreven en die niet zijn gedefinieerd in de NADB Regels, hebben de
volgende betekenis.
Formatierankingdisciplines: de volgende disciplines waarvoor op grond van dit Reglement
Rankinglijsten worden bijgehouden:
(a)
Formatiedansen Hoofdklasse Standaard; en
(b)
Formatiedansen Hoofdklasse Latin.
Individuele Rankingdisciplines: de volgende disciplines waarvoor op grond van dit Reglement
Rankinglijsten worden bijgehouden:
(a)
Adults Hoofdklasse Standaard;
(b)
Adults Hoofdklasse Latin;
(c)
Adults 10-dans;
(d)
Senior I Hoofdklasse Standaard;
(e)
Senior I Open Klasse Latin;
(f)
Senior II Hoofdklasse Standaard;
(g)
Senior III Hoofdklasse Standaard;
(h)
Senior IV Hoofdklasse Standaard;
(i)
Under 21 Standaard;
(j)
Under 21 Latin;
(k)
Under 21 10-dans;
(l)
Youth A Standaard;
(m)
Youth A Latin;
(n)
Youth A 10-dans;
(o)
Junior A Standaard;
(p)
Junior A Latin; en
(q)
Junior A 10-dans.
Landenlijst Formatie: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Polen,
Tsjechië, Slowakije en Hongarije.
Landenlijst Individueel: alle lidstaten van de Europese Unie, Macedonië, Noorwegen, Servië
en Zwitserland.
Meetmoment: het moment waarop de Topsportcommissie de nominaties voor
Titelwedstrijden vaststelt. Voor de Individuele Rankingdisciplines is dit 54 (vierenvijftig) dagen
voor een WDSF Titelwedstrijd, met uitzondering van WDSF Titelwedstrijden die worden
georganiseerd in landen opgenomen op de Landenlijst Individueel in welk geval de termijn 40
(veertig) dagen bedraagt. Voor de Formatierankingdisciplines is dit 68 (achtenzestig) dagen
voor een WDSF Titelwedstrijd, met uitzondering van WDSF Titelwedstrijden die worden
georganiseerd in landen opgenomen op de Landenlijst Formatie in welk geval de termijn 40
(veertig) dagen bedraagt.
NADB Regels: de statuten en reglementen van de NADB en de regels die op basis hiervan
gelden.
Rankingdisciplines: Formatierankingdisciplines en Individuele Rankingdisciplines.
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Rankingkalender: het overzicht van Rankingwedstrijden in een bepaalde periode.
Rankinglijst: het laatst gepubliceerde resultatenoverzicht voor ieder van de
Rankingdisciplines.
Rankingpaar: een Danspaar dat uitkomt in een Individuele Rankingdiscipline en waarvan ten
minste één van beide danssporters aantoonbaar de Nederlandse nationaliteit bezit of een
Nederlands paspoort heeft.
Rankingreglement 2013: het rankingreglement van de NADB zoals dit gold in 2013.
Rankingteam: een Formatieteam dat uitkomt in een Formatierankingdiscipline en waarvan
ten minste twaalf danssporters aantoonbaar de Nederlandse nationaliteit bezitten of een
Nederlands paspoort hebben.
Rankingwedstrijden: de wedstrijden die door de NADB Topsportcommissie zijn aangewezen
als wedstrijden die meetellen voor het vaststellen van een Rankinglijst.
Reglement: dit Ranking- en Uitzendreglement.
Uitzendreglement 2013: het uitzendreglement van de NADB zoals dit gold in 2013.
WDSF Titelwedstrijden: Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen, World
Cups, Europe Cups en European Union Championships van de WDSF in Individuele
Rankingdisciplines en Formatierankingdisciplines.
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Artikel 2. Algemene bepalingen
1

Dit Reglement vervangt het Rankingreglement 2013 van de NADB en het Uitzendreglement
2013 van de NADB en treedt in werking op 1 januari 2014. Dit Reglement wordt vanaf 1
januari 2014 toegepast; de resultaten over het jaar 2013 worden overeenkomstig de
bepalingen van dit Reglement in aanmerking genomen.

2

Het Bestuur heeft de discretionaire bevoegdheid af te wijken van dit Reglement indien
toepassing hiervan gelet op de doeleinden van dit Reglement, waaronder te komen tot een
zo sterk mogelijke afvaardiging naar WDSF Titelwedstrijden, naar het oordeel van het Bestuur
in redelijkheid niet in stand kan blijven. Dergelijke afwijkingen zal het Bestuur schriftelijk
motiveren.

3

De Topsportcommissie is bevoegd om besluiten te nemen indien zich een situatie voordoet
waarin dit Reglement niet voorziet.

Deel I: Ranking
Artikel 3. Rankinglijsten
A
1

Algemene regels
Het Wedstrijdsecretariaat draagt zorg voor de opstelling van de Rankinglijsten en publiceert
deze na iedere wijziging via de website van de NADB. Als datum van een Rankinglijst geldt:
- de datum waarop de laatste Rankingwedstrijd heeft plaatsgevonden;
- in het geval van artikel 6 lid 6 van dit Reglement: de oorspronkelijke organisatiedatum van
een Rankingwedstrijd;
- in het geval van artikel 9 lid 2 van dit Reglement: een Meetmoment; of
- in het geval van lid 3 van dit artikel: 31 december van het afgelopen jaar.

2

Een Rankinglijst bevat de resultaten die Rankingparen en Rankingteams behaalden bij
deelname aan Rankingwedstrijden in het jaar dat voorafgaat aan en met inbegrip van de
datum van een Rankinglijst.

3

Het Rankingpaar dat op de eerste plaats staat op de Rankinglijst die wordt opgesteld per 31
december van het afgelopen jaar, zal tijdens de eerstvolgende NADB wedstrijd of WDSF
wedstrijd in Nederland in het nieuwe Dansseizoen worden gehuldigd als rankingkampioen
van het afgelopen Dansseizoen. Het Rankingteam dat op de eerste plaats staat op de
Rankinglijst die wordt opgesteld per 31 december van het afgelopen jaar, zal tijdens de
eerstvolgende NADB wedstrijd in de discipline Formatiedansen in het nieuwe Dansseizoen
worden gehuldigd als rankingkampioen van het afgelopen Dansseizoen.

B
4

Specifieke regels voor Individuele Rankingdisciplines
De rangorde op een Rankinglijst wordt bepaald door het aantal punten dat een Rankingpaar
op grond van dit Reglement heeft behaald. Hierbij geldt dat hoe hoger het aantal punten is,
hoe hoger de plaats van een Rankingpaar op de Rankinglijst is.

5

Het aantal punten dat toekomt aan een Rankingpaar op een Rankinglijst bestaat uit het
aantal punten dat dit paar op grond van artikel 5 van dit Reglement in het jaar voorafgaand
aan en met inbegrip van de datum van een Rankinglijst behaalde bij de vier
Rankingwedstrijden waar de meeste punten werden behaald. Indien een Rankingpaar in het
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jaar voorafgaand aan en met inbegrip van de datum van een Rankinglijst aan minder dan vier
Rankingwedstrijden heeft deelgenomen, krijgt het voor de ontbrekende Rankingwedstrijden
nul punten toegekend.
6

Indien Rankingparen een gelijk aantal punten hebben op een Rankinglijst, wordt de rangorde
op de Rankinglijst bepaald aan de hand van het volgende:
(i) Als eerste criterium wordt gekeken naar de onderlinge verhouding in de einduitslagen
van de Rankingwedstrijden op de Rankinglijst, waarbij het Rankingpaar dat het meeste
aantal keren een hogere einduitslag behaalde, hoger staat op de Rankinglijst;
(ii) Indien toepassing van (i) hierboven ook een gelijke stand oplevert, wordt gekeken naar
alle plaatsingscijfers van de afzonderlijke juryleden bij de Rankingwedstrijden op de
Rankinglijst, waarbij het Rankingpaar dat het meeste aantal keer de voorkeur van een
jurylid boven het andere Rankingpaar kreeg, hoger staat op de Rankinglijst;
(iii) Indien toepassing van (ii) hierboven ook een gelijke stand oplevert, wordt als laatste
criterium gekeken naar het onderlinge resultaat tijdens het laatst gedanste Nederlands
Kampioenschap van de NADB, waarbij het Rankingpaar dat de hoogste klassering daarbij
behaalde de hogere plaats op de Rankinglijst toekomt.

7

Dansparen in de Individuele Rankingdisciplines voor Junior A die in het volgende kalenderjaar
overgaan naar de Categorie Youth A zullen in hun laatste kalenderjaar in de Categorie Junior
A ook punten toegekend krijgen voor de Rankinglijsten in de Categorieën Youth A en Under
21.

8

Een Rankingpaar dat stopt, heeft de verplichting dit onmiddellijk te melden aan het
Wedstrijdsecretariaat. Nadat een Rankingpaar heeft aangegeven te zijn gestopt, verwijdert
het Wedstrijdsecretariaat het desbetreffende paar bij de eerstvolgende publicatie van de
Rankinglijst. Het Wedstrijdsecretariaat kan reeds gepubliceerde Rankinglijsten binnen twee
weken na publicatie daarvan wijzigen indien blijkt dat bij de bepaling daarvan is uitgegaan
van onjuiste gegevens.

C
9

Specifieke regels voor Formatierankingdisciplines
De rangorde op een Rankinglijst wordt bepaald door het aantal punten dat een Rankingteam
op grond van dit Reglement heeft behaald. Hierbij geldt dat hoe lager het aantal punten is,
hoe hoger de plaats van een Rankingteam op de Rankinglijst is.

10

Het aantal punten dat toekomt aan een Rankingteam op een Rankinglijst bestaat uit het
aantal punten dat dit Rankingteam op grond van artikel 6 van dit Reglement in het jaar
voorafgaand aan en met inbegrip van de datum van een Rankinglijst behaalde bij de
Rankingwedstrijden in die periode.

11

Indien Rankingteams een gelijk aantal punten hebben op een Rankinglijst, wordt de rangorde
op de Rankinglijst bepaald aan de hand van het volgende:
(i) Als eerste criterium wordt gekeken naar de onderlinge verhouding in de einduitslagen
van de Rankingwedstrijden op de Rankinglijst, waarbij het Rankingteam dat het meeste
aantal keren een hogere einduitslag behaalde, hoger staat op de Rankinglijst;
(ii) Indien toepassing van (i) hierboven ook een gelijke stand oplevert, wordt gekeken naar
alle plaatsingscijfers van de afzonderlijke juryleden bij de Rankingwedstrijden op de
Rankinglijst, waarbij het Rankingteam dat het meeste aantal keer de voorkeur van een
jurylid boven het andere Rankingteam kreeg, hoger staat op de Rankinglijst;
(iii) Indien toepassing van (ii) hierboven ook een gelijke stand oplevert, wordt als laatste
criterium gekeken naar het onderlinge resultaat tijdens het laatst gedanste Nederlands
Kampioenschap van de NADB, waarbij het Rankingteam dat de hoogste klassering
daarbij behaalde de hogere plaats op de Rankinglijst toekomt.
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Voor de bepaling van het criterium onder lid 11 onder (ii) van dit artikel worden de
plaatsingscijfers van juryleden bij Rankingwedstrijden anders dan het Nederlands
Kampioenschap van de NADB terug geschaald naar vijf, indien de desbetreffende
Rankingwedstrijd door meer dan vijf juryleden is beoordeeld.

Artikel 4. Rankingwedstrijden
1

De Topsportcommissie stelt de Rankingkalender vast en publiceert deze uiterlijk per 1 mei en 1
november in ieder jaar via de website van de NADB. De Topsportcommissie kan de Rankingkalender
na publicatie wijzigen. Van iedere wijziging wordt mededeling gedaan via de website van de NADB.

2

Per Individuele Rankingdiscipline komen de volgende wedstrijden in aanmerking om te worden
opgenomen in de Rankingkalender:
(a) Adult en Senior I Standaard en Latin en Senior II, III en IV Standaard
- NADB Adult en Senior wedstrijden;
- Nederlands Kampioenschap Adult en Senior Standaard en Latin van de NADB; en
- WDSF wedstrijden Standaard en Latin in Nederland;
(b) Adult 10-dans
- NADB Adult Rankingwedstrijden Standaard en Latin. Hieruit wordt een 10-dans uitslag
berekend;
- NADB Adult 10-dans wedstrijden; en
- Nederlands Kampioenschap Adult 10-dans van de NADB;
(c) Under 21, Youth A en Junior A Standaard, Latin
- NADB Adult Rankingwedstrijden Standaard en Latin;
- WDSF wedstrijden Under 21 , Youth A en Junior A Standaard en Latin in Nederland; en
- Nederlands Kampioenschap Under 21, Youth A en Junior A Standaard en Latin van de NADB;
(d) Under 21, Youth A en Junior A 10-dans
- NADB Under 21, Youth A en Junior A wedstrijden Standaard en Latin. Hieruit wordt een 10dans uitslag berekend;
- NADB Adult Rankingwedstrijden Standaard en Latin. Hieruit wordt een 10-dans uitslag
berekend;
- specifiek voor Under 21, Youth A en Junior A georganiseerde NADB of (open) WDSF
wedstrijden in de discipline 10-dans;
- Nederlands Kampioenschap Under 21, Youth A en Junior A 10-dans van de NADB,
of andere wedstrijden die naar het oordeel van de Topsportcommissie geschikt zijn om de
onderlinge kwaliteit tussen Rankingparen te meten.
Hierbij geldt dat in een weekend waarin de WDSF een Wereld- of Europees Kampioenschap
organiseert, geen wedstrijden in dezelfde Categorie en Dansdiscipline als Rankingwedstrijd wordt
aangemerkt. Indien een wedstrijd reeds als Rankingwedstrijd is aangewezen en nadien bekend
wordt dat de WDSF een Wereld- of Europees Kampioenschap organiseert in het weekend waarin
die wedstrijd als Rankingwedstrijd is aangewezen, blijft de Rankingwedstrijd voor de
desbetreffende Categorie en Dansdiscipline gehandhaafd.

3

6

Voor de Formatierankingdisciplines komen de volgende wedstrijden in aanmerking om te worden
opgenomen in de Rankingkalender:
- Formatiewedstrijden in Nederland, België of Duitsland die ten minste drie maanden voor de
beoogde organisatiedatum zijn aangevraagd; en
- Nederlands Kampioenschap Formatiedansen van de NADB.
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Hierbij geldt dat in een weekend waarin de WDSF een Wereld- of Europees Kampioenschap
Formatiedansen organiseert in geen geval een formatiewedstrijd als Rankingwedstrijd wordt
aangemerkt.
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Artikel 5. Puntentelling voor Individuele Rankingdisciplines
1

Een Rankingpaar kan punten voor de Rankinglijst verdienen bestaande uit het aantal punten
volgens de basispuntentabel op grond van lid 2 van dit artikel, vermenigvuldigd met de
optelsom van de percentages op grond van lid 3 van dit artikel.

2

Op grond van onderstaande basispuntentabel verkrijgt een Rankingpaar het aantal
basispunten dat in de tabel correspondeert met de eindklassering na deelname aan de
Rankingwedstrijd. Hierbij wordt voor de Rankinglijst een eindklassering opgesteld waarop
Dansparen die niet voor de Rankinglijst in aanmerking komen zijn verwijderd.
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 tot en met 15
16 tot en met 20
21 en lager

3

Basispunten
30
28
25
22
20
18
17
16
15
14
12
10
5
3
1

De punten behaald op grond van lid 2 van dit artikel worden per Rankingwedstrijd:
(a) voor de Individuele Rankingdisciplines Adults Hoofdklasse Standaard, Adults Hoofdklasse
Latin, Senior I Hoofdklasse Standaard, Senior I Open Klasse Latin, Senior II Hoofdklasse
Standaard, Senior III Hoofdklasse Standaard en Senior IV Hoofdklasse Standaard
vermenigvuldigd met de optelsom van de percentages die corresponderen met de
kenmerken van de toepasselijke Rankingwedstrijd als genoemd in onderstaande tabel:
(i) Indien aan een NADB Rankingwedstrijd:
1 of 2
NADB Hoofdklasse paren deelnemen:
3 tot en met 5
NADB Hoofdklasse paren deelnemen:
6 tot en met 9
NADB Hoofdklasse paren deelnemen:
10 tot en met 14
NADB Hoofdklasse paren deelnemen:
15 tot en met 19
NADB Hoofdklasse paren deelnemen:
20 of meer
NADB Hoofdklasse paren deelnemen:

-10%
+0%
+10%
+15%
+25%
+35%

(ii) Indien aan een NADB Rankingwedstrijd ten minste:
4 paren uit de top 6 van de Rankinglijst deelnemen:
+20%
6 paren uit de top 10 van de Rankinglijst deelnemen:
+15%
6 paren uit de top 18 van de Rankinglijst deelnemen:
+10%
Hierbij geldt dat voor de toepassing van lid 3(a)(ii) van dit artikel uitsluitend het hoogste
percentage in aanmerking wordt genomen.
(iii) Indien ten minste:
9 juryleden de Rankingwedstrijd beoordelen:
8

+5%
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11 juryleden de Rankingwedstrijd beoordelen:
+10%
13 juryleden de Rankingwedstrijd beoordelen:
+15%
Hierbij geldt dat voor de toepassing van lid 3(a)(iii) van dit artikel uitsluitend het hoogste
percentage in aanmerking wordt genomen.
(iv) Indien het jurypanel in meerderheid bestaat uit juryleden met een
buitenlandse nationaliteit waarvan niet meer dan twee juryleden dezelfde
nationaliteit hebben:

+5%

(v) Indien de Rankingwedstrijd het Nederlands Kampioenschap van de
NADB betreft:

+20%

(vi) Indien aan een WDSF Rankingwedstrijd:
1 of 2
NADB Hoofdklasse paren deelnemen:
3 tot en met 5
NADB Hoofdklasse paren deelnemen:
6 tot en met 9
NADB Hoofdklasse paren deelnemen:
10 tot en met 14
NADB Hoofdklasse paren deelnemen:
15 tot en met 19
NADB Hoofdklasse paren deelnemen:
20 of meer
NADB Hoofdklasse paren deelnemen:

0%
+10%
+20%
+30%
+35%
+40%

(vii) Indien aan een WDSF Rankingwedstrijd ten minste:
4 paren uit de top 6 van de Rankinglijst deelnemen:
+20%
6 paren uit de top 10 van de Rankinglijst deelnemen:
+15%
6 paren uit de top 18 van de Rankinglijst deelnemen:
+10%
Hierbij geldt dat voor de toepassing van lid 3(a)(vii) van dit artikel uitsluitend het hoogste
percentage in aanmerking wordt genomen.
(b) voor de Individuele Rankingdisciplines Under 21 Standaard, Under 21 Latin, Youth A
Standaard, Youth A Latin, Junior A Standaard en Junior A Latin vermenigvuldigd met
de optelsom van de percentages die corresponderen met de kenmerken van de
toepasselijke Rankingwedstrijd als genoemd in onderstaande tabel:
(i) Indien de Rankingwedstrijd een WDSF wedstrijd betreft:

+10%

(ii) Indien de Rankingwedstrijd het Nederlands Kampioenschap van de
NADB betreft:

+20%

(iii) Indien ten minste:
9 juryleden de Rankingwedstrijd beoordelen:
+5%
11 juryleden de Rankingwedstrijd beoordelen:
+10%
13 juryleden de Rankingwedstrijd beoordelen:
+15%
Hierbij geldt dat voor de toepassing van lid 3(b)(iii) van dit artikel uitsluitend het hoogste
percentage in aanmerking wordt genomen.
(iv) Indien het jurypanel in meerderheid bestaat uit juryleden met een
buitenlandse nationaliteit waarvan niet meer dan twee juryleden dezelfde
nationaliteit hebben:

+5%

(c) voor de Individuele Rankingdisciplines Adults 10-dans, Under 21 10-dans,Youth A 10dans en Junior A 10-dans vermenigvuldigd met de optelsom van de percentages die
corresponderen met de kenmerken van de toepasselijke Rankingwedstrijd als
genoemd in onderstaande tabel:
NADB Ranking- en Uitzendreglement
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(i) Indien het een specifiek in de discipline 10-dans georganiseerde NADB
of (open) WDSF wedstrijd, maar niet het Nederlands Kampioenschap van
de NADB betreft:

+5%

(ii) Indien de Rankingwedstrijd het Nederlands Kampioenschap van de
NADB betreft:

+20%

(iii) Indien ten minste:
9 juryleden de Rankingwedstrijd beoordelen:
+5%
11 juryleden de Rankingwedstrijd beoordelen:
+10%
13 juryleden de Rankingwedstrijd beoordelen:
+15%
Hierbij geldt dat voor de toepassing van lid 3(c)(iii) van dit artikel uitsluitend het hoogste
percentage in aanmerking wordt genomen.
(iv) Indien het jurypanel in meerderheid bestaat uit juryleden met een
+5%
buitenlandse nationaliteit waarvan niet meer dan twee buitenlandse
juryleden dezelfde nationaliteit hebben:
Hierbij geldt voor de toepassing van lid 3(c)(iii) en (iv) van dit artikel het volgende. Voor
de berekening van de punten die zijn behaald bij NADB Rankingwedstrijden in Standaard
en Latin waaruit een 10-dans uitslag wordt berekend, worden:
(1) Dansparen die niet in beide Dansdisciplines uitkomen verwijderd uit de
respectievelijke uitslagen;
(2) Voor wat betreft Under 21, Youth A en Junior A Dansparen die niet tot de
desbetreffende Categorieën behoren verwijderd uit de respectievelijke uitslagen;
(3) de basispunten volgens lid 2 van dit artikel toegekend op basis van de cumulatieve
uitslag die voortvloeit uit (1) en voor zover van toepassing (2) hierboven; en
(4) de percentages op grond van artikel lid 3(c)(iii) en (iv) van dit artikel op die
basispunten toegepast.

Artikel 6. Puntentelling voor Formatierankingdisciplines
1

Ten behoeve van de Rankinglijst krijgt een Formatieteam per Rankingwedstrijd het aantal
punten dat correspondeert met de einduitslag van het team op de desbetreffende wedstrijd.
Hierbij wordt voor de Rankinglijst een eindklassering per Rankingwedstrijd opgesteld waarop
buitenlandse formatieteams zijn verwijderd.

2

Zodra een Formatieteam deelneemt aan een Rankingwedstrijd terwijl het voordien nog niet
op de Rankinglijst stond, wordt het na deelname op de Rankinglijst opgenomen. Hierbij krijgt
het voor de wedstrijden waaraan het Formatieteam niet heeft deelgenomen voor de bepaling
van de Rankinglijst steeds de punten behorend bij de laatste plaats toebedeeld alsof het wel
aan die wedstrijden meedeed en daarbij laatste werd achter de teams die wel deelnamen.

3

Een Rankingteam dat heeft gemeld te zijn gestopt, blijft opgenomen op de Rankinglijst tot een
jaar nadat aan de laatste wedstrijd is deelgenomen. Hierbij krijgt het voor de wedstrijden
waaraan het Formatieteam niet meer deelneemt voor de bepaling van de Rankinglijst steeds
de punten behorend bij de laatste plaats toebedeeld alsof het wel aan die wedstrijden
meedeed en daarbij laatste werd achter de teams die wel deelnamen. Indien dit team weer
actief wordt binnen een jaar nadat aan de laatste wedstrijd is deelgenomen, zal het resultaat
voor alle wedstrijden op de Rankinglijst waaraan niet is deelgenomen, vermeerderd worden
met één punt.

4

Indien een Rankingteam dat al wel op de Rankinglijst staat niet deelneemt aan een
Rankingwedstrijd, dan krijgt het desbetreffende team voor die Rankingwedstrijd op de
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Rankinglijst waaraan niet werd meegedaan de punten behorend bij de laatste plaats
toebedeeld alsof het wel aan die wedstrijden meedeed en daarbij laatste werd achter de
teams die wel deelnamen, vermeerderd met één punt.
5

Het aantal punten behorend bij de laatste plaats zoals genoemd in dit artikel onder de leden
2, 3 en 4 bestaat uit het aantal punten behorend bij het aantal teams dat op de Rankinglijst
staat nadat een Rankingwedstrijd heeft plaatsgevonden.

6

Indien een reeds toegewezen Rankingwedstrijd komt te vervallen en dit niet uiterlijk twee
maanden voor de dag dat de wedstrijd zou plaatsvinden door de organisator is aangekondigd
bij het Wedstrijdsecretariaat, dan wordt per de geplande organisatiedatum een nieuwe
Rankinglijst opgemaakt waarop het team of de teams van de in gebreke gebleven organisator
drie punten krijgt of krijgen toegekend. De overige teams op de Rankinglijst krijgen geen
punten toegekend voor de weggevallen wedstrijd.
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Deel II: Uitzending
Artikel 7. Algemene bepalingen omtrent uitzending
1

De Topsportcommissie bepaalt op basis van dit Reglement welke Dansparen en
Formatieteams de NADB vertegenwoordigen bij WDSF Titelwedstrijden waarvoor de NADB
een uitnodiging ontvangt die door de organisator niet op naam is gesteld. Uitnodigingen voor
wedstrijden georganiseerd onder auspiciën van de WDSF die op naam zijn gesteld, worden
aan het desbetreffende Danspaar of Formatieteam doorgestuurd, waarna het Bondsbureau
na acceptatie de inschrijving verzorgt.

2

De Topsportcommissie stelt de nominaties vast op het Meetmoment en geeft dit door aan
het Bondsbureau. Nominaties zijn persoons- of teamgebonden en niet overdraagbaar. Het
Bondsbureau stuurt de uitnodiging naar de genomineerden.

3

De Topsportcommissie stelt de nominaties voor WDSF Titelwedstrijden in 2014 waarvoor het
meetmoment op grond van het Uitzendreglement 2013 valt in 2013 vast op basis van het
Uitzendreglement 2013.

4

Genomineerde Dansparen dienen uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst van de uitnodiging
door middel van een email aan het Bondsbureau aan te geven of zij de uitzending aannemen.
Genomineerde Formatieteams dienen uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van de
uitnodiging door middel van een email aan het Bondsbureau aan te geven of zij de uitzending
aannemen. Indien de uitnodiging niet binnen de voorgeschreven periode is aangenomen, kan
de Topsportcommissie besluiten tot intrekking van de nominatie en een ander Danspaar of
Formatieteam nomineren.

5

Na acceptatie van de nominatie door Dansparen of Formatieteams verzorgt het Bondsbureau
de inschrijving voor de WDSF Titelwedstrijd.

6

De Topsportcommissie nomineert uitsluitend Rankingparen en Rankingteams voor deelname
aan WDSF Titelwedstrijden voor zover deelname van deze Dansparen en Formatieteams in
overeenstemming is met de regels van de WDSF.

7

Indien een Danspaar of Formatieteam (i) een nominatie voor een WDSF Titelwedstrijd heeft
aangenomen, maar vervolgens zonder opgaaf van redenen niet heeft deelgenomen aan de
WDSF Titelwedstrijd of (ii) door de WDSF wordt gediskwalificeerd, kan het Bestuur besluiten:
(a) de door haar gemaakte kosten te verhalen op het desbetreffende Danspaar of
Formatieteam; en
(b) het desbetreffende Danspaar of Formatieteam voor een periode van maximaal één jaar na
de desbetreffende WDSF Titelwedstrijd niet te nomineren.

8

Indien Wereld- of Europese kampioenschappen van de WDSF worden georganiseerd op
dezelfde datum als waarop de Nederlandse Kampioenschappen van de NADB worden
georganiseerd in dezelfde Dansdiscipline en voor dezelfde Categorie, kan het Bestuur
besluiten geen Dansparen uit te zenden naar de desbetreffende Wereld- of Europese
kampioenschappen van de WDSF.

9

Voor bepaalde uitzendingen stelt de NADB vergoedingen beschikbaar conform de door het
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Bestuur vast te stellen vergoedingentabel die wordt gepubliceerd via de website van de
NADB.
10

De Topsportcommissie kan besluiten dat namens de NADB de Bondscoach of een andere
door de Topsportcommissie aan te wijzen persoon als begeleider van de uitgezonden
Dansparen en Formatieteams meegaat naar WDSF Titelwedstrijden.

Artikel 8. Bepalingen voor uitzending in Individuele Rankingdisciplines
1

De Topsportcommissie nomineert voor zover mogelijk het aantal Dansparen waarvoor een
uitnodiging voor deelname aan een WDSF Titelwedstrijd wordt ontvangen van het
desbetreffende lid van de WDSF.

2

(a) In de Individuele Rankingdisciplines komen uitsluitend Rankingparen in aanmerking om te
worden uitgezonden die aan ten minste vier Rankingwedstrijden hebben deelgenomen in het
jaar voorafgaand aan en met inbegrip van de datum van de Rankinglijst. Voor de toepassing
van dit artikel 8 worden Dansparen die niet aan deze eis voldoen geacht niet te zijn
opgenomen op de Rankinglijst.
(b) Dansparen in de Individuele Rankingdisciplines voor Junior A die ingevolge artikel 3 lid 7
van dit Reglement al punten toegekend hebben gekregen voor de Individuele
Rankingdisciplines in de Categorieën Youth A en Under 21, komen in hun laatste kalenderjaar
in de Categorie Junior A nog niet in aanmerking voor uitzending in de Categorieën Youth A en
Under 21.

3

(a) De Topsportcommissie nomineert als eerste Danspaar voor deelname aan WDSF
Titelwedstrijden voor Adults Standaard, Adults Latin, Senior I, II, III en IV Standaard en Senior I
Latin de Nederlands Kampioen in de desbetreffende discipline. Hierbij geldt de voorwaarde
dat het desbetreffende paar ten minste op de derde plaats staat op de Rankinglijst van de
relevante Rankingdiscipline. Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan, dan nomineert de
Topsportcommissie als eerste Danspaar het paar dat op de eerste plaats staat op de
Rankinglijst van de relevante Rankingdiscipline.
(b) Indien een tweede paar wordt uitgezonden naar de hierboven in lid 3(a) van dit artikel
genoemde WDSF Titelwedstrijden, nomineert de Topsportcommissie als tweede Danspaar
het hoogst geklasseerde paar op de Rankinglijst van de relevante Rankingdiscipline na
toepassing van lid 3(a) van dit artikel.
(c) Indien een genomineerd Danspaar onder dit lid 3 de nominatie niet accepteert, kan de
Topsportcommissie besluiten om steeds het eerstvolgende Danspaar op de Rankinglijst van
de relevante Rankingdiscipline te nomineren. Hierbij geldt de voorwaarde dat het
desbetreffende Danspaar naar het oordeel van de Topsportcommissie in staat is om de NADB
op het vereiste niveau te vertegenwoordigen op de desbetreffende WDSF Titelwedstrijd.

4

(a) De Topsportcommissie nomineert als eerste Danspaar voor deelname aan WDSF
Titelwedstrijden voor Senior II Latin het Rankingpaar dat het hoogst geklasseerd is op de
Rankinglijst van de Senior I Open Klasse Latin en dat voldoet aan de eisen voor de
leeftijdscategorie Senior II Latin.
(b) Indien een tweede paar wordt uitgezonden naar de in lid 4(a) van dit artikel genoemde
WDSF Titelwedstrijden, nomineert de Topsportcommissie als tweede Danspaar het
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vervolgens hoogst geklasseerde paar op de Rankinglijst van de Senior I Open Klasse Latin en
dat voldoet aan de eisen voor de leeftijdscategorie Senior II Latin na toepassing van lid 4(a)
van dit artikel.
(c) Indien een genomineerd Danspaar onder dit lid 4 de nominatie niet accepteert, kan de
Topsportcommissie besluiten om steeds het eerstvolgende Danspaar op de Rankinglijst van
de Senior I Open Klasse Latin en dat voldoet aan de eisen voor de leeftijdscategorie Senior II
Latin te nomineren. Hierbij geldt de voorwaarde dat het desbetreffende Danspaar naar het
oordeel van de Topsportcommissie in staat is om de NADB op het vereiste niveau te
vertegenwoordigen op de desbetreffende WDSF Titelwedstrijd.
5

(a) Met uitzondering van de WDSF Titelwedstrijd genoemd onder lid 5(b) van dit artikel
nomineert de Topsportcommissie als Danspaar voor deelname aan WDSF Titelwedstrijden
voor Adults, Under 21, Youth A en Junioren A in de discipline 10-dans de Nederlands
Kampioen in de desbetreffende discipline, op voorwaarde dat het desbetreffende paar:
(i) ten minste op de tweede plaats staat op de Rankinglijst van de relevante Rankingdiscipline;
en
(ii) in beide Dansdisciplines ten minste uitkomt in de A-klasse.
Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan nomineert de Topsportcommissie het
Danspaar dat de hoogste plaats bezet op de Rankinglijst van de relevante Rankingdiscipline
en in beide Dansdisciplines ten minste uitkomt in de A-klasse.
(b) De Topsportcommissie wijst jaarlijks een World Cup, Europe Cup of European Union
Championship voor Adults in de discipline 10-dans aan waarvoor de nominatie als volgt
plaatsvindt. De Topsportcommissie nomineert als Danspaar voor de aldus aangewezen
wedstrijd het Danspaar dat de hoogste plaats op de Rankinglijst van de relevante
Rankingdiscipline bezet en niet de Nederlands Kampioen is, op voorwaarde dat het
desbetreffende paar:
(i) ten minste op de tweede plaats staat op de Rankinglijst voor Adults 10-dans; en
(ii) in beide Dansdisciplines ten minste uitkomt in de A-klasse.
Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan nomineert de Topsportcommissie de
Nederlands Kampioen in de desbetreffende discipline, op voorwaarde dat het desbetreffende
paar:
(i) ten minste op de tweede plaats staat op de Rankinglijst voor Adults 10-dans; en
(ii) in beide Dansdisciplines ten minste uitkomt in de A-klasse.
Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan nomineert de Topsportcommissie het
Danspaar dat de hoogste plaats bezet op de Rankinglijst van de relevante Rankingdiscipline
en in beide Dansdisciplines ten minste uitkomt in de A-klasse.
(c) Indien een genomineerd Danspaar onder dit lid 5 de nominatie niet accepteert, kan de
Topsportcommissie besluiten om steeds het eerstvolgende Danspaar op de Rankinglijst van
de relevante Individuele Rankingdiscipline te nomineren. Hierbij gelden de voorwaarden dat
het desbetreffende Danspaar in beide Dansdisciplines ten minste uitkomt in de A-klasse en
dat het desbetreffende Danspaar naar het oordeel van de Topsportcommissie in staat is om
de NADB op het vereiste niveau te vertegenwoordigen op de desbetreffende WDSF
Titelwedstrijd.

6

14

De Topsportcommissie nomineert als Dansparen voor deelname aan WDSF Titelwedstrijden
voor Senior I in de discipline 10-dans de Dansparen die hiervoor naar het oordeel van de
Topsportcommissie het meest geschikt zijn op basis van de vertoonde resultaten bij
Rankingwedstrijden en die ten minste uitkomen in de A-klasse Standaard en waarvan de
NADB Ranking- en Uitzendreglement

Topsportcommissie van oordeel is dat het desbetreffende Danspaar in staat is om de NADB
op het vereiste niveau te vertegenwoordigen op de desbetreffende WDSF Titelwedstrijd.
7

(a) De Topsportcommissie nomineert als eerste Danspaar voor deelname aan WDSF
Titelwedstrijden voor Under 21, Youth A en Junioren A in de disciplines Standaard en Latin de
Nederlands Kampioen in de desbetreffende discipline, op voorwaarde dat het desbetreffende
paar:
(i) ten minste op de tweede plaats staat op de Rankinglijst van de relevante Rankingdiscipline;
en
(ii) in de relevante Dansdiscipline ten minste uitkomt in de A-klasse.
Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan nomineert de Topsportcommissie als eerste
Danspaar het Danspaar dat de hoogste plaats bezet op de Rankinglijst van de relevante
Rankingdiscipline en in de relevante Dansdiscipline ten minste uitkomt in de A-klasse.
(b) Indien een tweede paar wordt uitgezonden naar de hierboven genoemde WDSF
Titelwedstrijden, nomineert de Topsportcommissie als tweede Danspaar het hoogst
geklasseerde paar op de Rankinglijst van de relevante Rankingdiscipline dat in de relevante
Dansdiscipline ten minste uitkomt in de A-klasse na toepassing van lid 7(a) van dit artikel.
(c) Indien een genomineerd Danspaar onder dit lid 7 de nominatie niet accepteert, kan de
Topsportcommissie besluiten om steeds het eerstvolgende Danspaar op de Rankinglijst van
de relevante Individuele Rankingdiscipline te nomineren. Hierbij gelden de voorwaarden dat
het desbetreffende Danspaar in de relevante Dansdiscipline ten minste uitkomt in de A-klasse
en dat het desbetreffende Danspaar naar het oordeel van de Topsportcommissie in staat is
om de NADB op het vereiste niveau te vertegenwoordigen op de desbetreffende WDSF
Titelwedstrijd.

8

(a) De Topsportcommissie nomineert als eerste Danspaar voor deelname aan WDSF
Titelwedstrijden voor Showdance Standaard en Latin de Nederlands Kampioen in de
desbetreffende discipline op voorwaarde dat dit Danspaar ten minste uitkomt in de A-klasse
van de relevante Dansdiscipline.
(b) Indien een tweede paar wordt uitgezonden naar de in lid 8(a) van dit artikel genoemde
WDSF Titelwedstrijden, nomineert de Topsportcommissie als tweede Danspaar het Danspaar
dat tweede werd tijdens het laatst gehouden Nederlands Kampioenschap in de
desbetreffende disciplines op voorwaarde dat dit Danspaar ten minste uitkomt in de A-klasse
van de relevante Dansdiscipline.
(c) Indien een genomineerd Danspaar onder dit lid 8 de nominatie niet accepteert, kan de
Topsportcommissie besluiten om steeds het eerstvolgende Danspaar op de uitslagenlijst van
het laatst gehouden Nederlands Kampioenschap te nomineren. Hierbij gelden de
voorwaarden dat dit Danspaar ten minste uitkomt in de A-klasse van de relevante
Dansdiscipline en dat het desbetreffende Danspaar naar het oordeel van de
Topsportcommissie in staat is om de NADB op het vereiste niveau te vertegenwoordigen op
de desbetreffende WDSF Titelwedstrijd.

Artikel 9. Bepalingen voor uitzending in Formatierankingdisciplines
1

De Topsportcommissie nomineert voor zover mogelijk het aantal Formatieteams waarvoor
een uitnodiging voor deelname aan een WDSF Titelwedstrijd wordt ontvangen van het
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desbetreffende lid van de WDSF.
2

Het Wedstrijdsecretariaat stelt ter bepaling van de nominaties voor een WDSF Titelwedstrijd
in de Formatierankingdisciplines een Rankinglijst in de desbetreffende discipline vast op het
Meetmoment.

3

De Topsportcommissie nomineert als eerste team voor deelname aan een WDSF
Titelwedstrijd in een Formatierankingdiscipline het Rankingteam dat de eerste plaats bezet
op de Rankinglijst van de relevante Formatierankingdiscipline genoemd in lid 2 van dit artikel.

4

De Topsportcommissie nomineert als tweede team voor deelname aan een WDSF
Titelwedstrijd de Nederlands Kampioen van de desbetreffende discipline, op voorwaarde dat
de Nederlands Kampioen ten minste de derde plaats bezet op de Rankinglijst van de
relevante Formatierankingdiscipline genoemd in lid 2 van dit artikel.
Indien:
(i) de Nederlands Kampioen niet aan deze voorwaarde voldoet; of
(ii) de Nederlands Kampioen hetzelfde team is als het team ingevolge lid 3 van dit artikel,
dan nomineert de Topsportcommissie als tweede team voor deelname aan een WDSF
Titelwedstrijd het Rankingteam dat de tweede plaats bezet op de Rankinglijst van de
relevante Formatierankingdiscipline genoemd in lid 2 van dit artikel.

5

Indien een genomineerd Formatieteam de nominatie niet aanneemt, nomineert de
Topsportcommissie steeds het eerstvolgende team op de Rankinglijst van de relevante
Formatierankingdiscipline genoemd in lid 2 van dit artikel.
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