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De ranking dient voor de NADB als meetinstrument om aan de ene kant de ontwikkelingen van de
danssporters te volgen en aan de andere kant de prestaties te belonen. De NADB kan de ranking gebruiken
als uitgangspunt bij internationale uitzending van dansparen en als leidraad bij het vaststellen van
NOC*NSF talentenlijsten. Daarmee kan de ranking voor dansparen motiverend werken om hun
dansprestaties verder te verbeteren. Op grond hiervan heeft de NADB het rankingreglement als volgt
vastgesteld.
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Artikel 1. Definities
De begrippen die in dit Reglement met een hoofdletter zijn aangeduid, hebben hierin de betekenis zoals
voortvloeit uit de NADB Regels, tenzij anders bepaald of voortvloeit uit dit Reglement. De begrippen die in
dit Reglement met een hoofdletter zijn geschreven en die niet zijn gedefinieerd in de NADB Regels, hebben
de navolgende betekenis.
1

NADB Regels: de statuten, het algemeen reglement en het wedstrijdreglement en op basis
van deze documenten toepasselijke regels, zoals geldend op enig moment.

2

Rankingcategorieën: de categorieën en klassen waarvoor een Rankinglijst wordt bijgehouden
ingevolge dit Reglement, zijnde:
(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)
Under 21 Standaard;
(i)
Under 21 Latin;
(j)
Under 21 10-dans;
(k)
Youth A Standaard;
(l)
Youth A Latin;
(m)
Youth A 10-dans;
(n)
Junior A Standaard;
(o)
Junior A Latin; en
(p)
Junior A 10-dans;

3

Rankingkalender: het overzicht van wedstrijden in een Dansseizoen die worden aangemerkt
als Rankingwedstrijden.
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Rankinglijst: de actuele rankinglijsten voor ieder van de Rankingcategorieën.

5

Rankingpaar: een Danspaar dat uitkomt in een Rankingcategorie en waarvan ten minste één
van beide danssporters aantoonbaar de Nederlandse nationaliteit bezit of een Nederlands
paspoort heeft.

6

Rankingwedstrijden: de wedstrijden die door de NADB Rankingcommissie zijn aangewezen
als rankingwedstrijden.

7

Reglement: dit Rankingreglement 2013.
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Artikel 2. Algemene bepalingen
1

Dit Reglement treedt in werking op 1 januari 2013.

2

De Sportdirecteur is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit Reglement.

3

De Topsportcommissie heeft de bevoegdheid om in samenspraak met de Bondscoach af te
wijken van dit Reglement.

4

De Sportdirecteur is bevoegd om in samenspraak met de Topsportcommissie/ Bondscoach en
indien noodzakelijk het NADB-bestuur, besluiten te nemen indien zich een situatie voordoet
waarin dit Reglement niet voorziet.

Artikel 3. Rankinglijsten
1

De Sportdirecteur draagt gedurende het gehele jaar zorg voor de opstelling van de
Rankinglijsten en publiceert deze na iedere wijziging via de website van de NADB. Als
publicatiedatum van een Rankinglijst geldt de datum waarop de laatste wijziging heeft
plaatsgevonden.
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Een Rankinglijst bevat de resultaten van het afgelopen jaar gerekend vanaf de
publicatiedatum van een Rankinglijst.

3

De rangorde op een Rankinglijst wordt bepaald door het aantal punten dat een Rankingpaar
op enig moment op grond van artikel 5 van dit Reglement heeft behaald, waarbij geldt dat
hoe hoger het aantal behaalde punten is, hoe hoger de plaats op een Rankinglijst is.

4

Het aantal punten dat op enig moment toekomt aan een Rankingpaar op een Rankinglijst
bestaat uit het aantal punten dat gedurende het afgelopen jaar werd behaald door het
desbetreffende paar:
a) voor wat betreft de Adult en Senior Standaard en Latin Rankingcategorieën bij de zes
Rankingwedstrijden waar de beste resultaten werden behaald; dan wel
b) voor wat betreft de overige Rankingcategorieën bij de vier Rankingwedstrijden waar de
beste resultaten werden behaald.
Indien een Rankingpaar in het afgelopen jaar aan minder dan de hierboven onder (a) en (b)
genoemde Rankingwedstrijden heeft deelgenomen, wordt het Rankingpaar opgenomen op
de Rankinglijst niettegenstaande het bepaalde in het Uitzendreglement.

5

Juniorenparen die in het volgende kalenderjaar Youth worden, zullen in hun laatste Junioren
jaar ook punten toegekend krijgen voor de Youth ranking en de Under 21 ranking. Maar
komen nog niet in aanmerking voor uitzending.
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Het Rankingpaar dat op 31 december van enig jaar op de eerste plaats op de Rankinglijst
staat, zal tijdens de eerstvolgende NADB wedstrijd of WDSF wedstrijd in Nederland in het
nieuwe Dansseizoen worden gehuldigd als rankingkampioen van het afgelopen Dansseizoen.

7

Een Rankingpaar dat stopt, heeft de verplichting dit door te geven aan het
wedstrijdsecretariaat, waarna het desbetreffende paar bij de eerstvolgende publicatie uit de
Rankinglijst zal worden verwijderd.
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Artikel 4. Rankingwedstrijden
1

De NADB Rankingcommissie stelt jaarlijks de Rankingkalender vast en publiceert deze via de website
van de NADB.

2

Per Rankingcategorie komen de volgende wedstrijden in aanmerking om te worden opgenomen in
de Rankingkalender:
(a) Adult en Senior I Standaard en Latin & Senior II en III Standaard NADB wedstrijden
Nederlands Kampioenschap;
WDSF wedstrijden in Nederland;
WDSF wedstrijden in de meest nabij gelegen omliggende landen
(b) Adult 10-dans
NADB Adult rankingwedstrijden Standaard en Latin (indien mogelijk op 1 dag). Hieruit wordt
een 10-dans uitslag berekend;
NADB Adult 10-dans wedstrijden;
Nederlands Kampioenschap 10-dans;
(c) Under 21 Standaard, Latin en 10-dans
NADB Adult rankingwedstrijden Standaard en Latin;
(WDSF) wedstrijden Under 21 Standaard en Latin in Nederland;
Nederlands Kampioenschap (voor Under 21 10-dans geldt: mits deze georganiseerd wordt);
(d) Youth A Standaard en Latin, Junior A Standaard en Latin, Youth 10-dans en Junior A 10-dans
NADB Adult rankingwedstrijden Standaard en Latin;
(WDSF) wedstrijden Youth Under 21 Standaard en Latin in Nederland;
(WDSF) wedstrijden Youth A Standaard en Latin in Nederland;
Nederlands Kampioenschap (voor Youth A en Junior A 10-dans geldt: mits deze
georganiseerd wordt);
met dien verstande dat in het weekend dat de WDSF een Wereld- of Europees Kampioenschap
organiseert, geen wedstrijden in de desbetreffende leeftijdsgroep en Dansdiscipline als
Rankingwedstrijd wordt aangemerkt. Indien de WDSF een Wereld- of Europees Kampioenschap
organiseert in het een weekend waarin reeds een Rankingwedstrijd is aangewezen, blijft de
Rankingwedstrijd voor de desbetreffende leeftijdsgroep en Dansdiscipline gehandhaafd.
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Artikel 5. Puntentelling op Rankingwedstrijden
1

Een Rankingpaar kan punten voor de Rankinglijst verdienen bestaande uit het aantal punten
conform de basispuntentabel op grond van het tweede lid van dit artikel, vermeerderd of
verminderd met de percentages op grond van het derde lid van dit artikel.

2

Op grond van onderstaande basispuntentabel verkrijgt een paar het aantal basispunten dat in
de tabel correspondeert met de eindklassering na deelname aan de Rankingwedstrijd, met
dien verstande dat ten behoeve van de Rankinglijst een eindklassering wordt opgesteld die is
geschoond van dansparen die niet voor de Rankinglijst in aanmerking komen.
Plaats
Basispunten
1
30
2
28
3
25
4
22
5
20
6
18
7
17
8
16
9
15
10
14
11
12
12
10
13 t/m 15
5

3

De punten behaald conform het tweede lid van dit artikel worden per Rankingwedstrijd:
(a) voor de Rankingcategorieën Adult en Senior Standaard en Latin vermeerderd of
verminderd met het percentage dat correspondeert met de kenmerken van de
toepasselijke Rankingwedstrijd als genoemd in onderstaande tabel:
(i) Indien aan een NADB wedstrijd:
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 wedstrijd:
4 paren uit de top 6 van de actuele Rankinglijst deelnemen:
+20%
6 paren uit de top 10 van de actuele Rankinglijst deelnemen:
+15%
6 paren uit de top 18 van de actuele Rankinglijst deelnemen:
+10%
met dien verstande dat voor de toepassing van dit artikel 5 lid 3(a)(ii) uitsluitend het
hoogste percentage in aanmerking wordt genomen.
(iii) Indien meer dan 7 juryleden de Rankingwedstrijd beoordelen:

+10%

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

+20%
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(v) Indien aan een WDSF wedstrijd:
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%

(vi) Indien aan een WDSF wedstrijd:
4 paren uit de top 6 van de actuele Rankinglijst deelnemen:
+20%
6 paren uit de top 10 van de actuele Rankinglijst deelnemen:
+15%
6 paren uit de top 18 van de actuele Rankinglijst deelnemen:
+10%
met dien verstande dat voor de toepassing van dit artikel 5 lid 3(a)(vi) uitsluitend het
hoogste percentage in aanmerking wordt genomen.

(b) voor de Rankingcategorieën Under 21, Youth A en Junior A Standaard en Latin
vermeerderd met 0% indien het een NADB wedstrijd betreft, met 20% indien het een
NK betreft en met 10% indien het een WDSF wedstrijd betreft, en
(c) voor de Rankingcategorieën Adult, Under 21, Youth A en Junior A 10-dans niet
vermeerderd of verminderd met enig percentage.
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Artikel 6. Ranking formatieteams
1

Er worden Rankinglijsten bijgehouden voor de Hoofdklassen in beide Dansdisciplines.

2

Alle grandprixwedstrijden gedurende een Dansseizoen zullen meetellen voor de Rankinglijst.
Het Nederlands kampioenschap telt derhalve niet mee voor de Rankinglijst. Het 4landentoernooi, Beneluxkampioenschap of andere wedstrijden worden aangemerkt als
wedstrijd geldig voor de ranking.

3

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.
b) Rankingpunten voor Formatieteams die geen finale hebben gedanst, worden gebaseerd
op het aantal behaalde crossen in de laatste ronde waaraan het team heeft
deelgenomen, zoals halve finale en eerste ronde.

4

Buitenlandse teams komen niet in aanmerking voor plaatsing op de Rankinglijst en worden
eerst uit de uitslag gehaald alvorens de rankingpunten worden toegekend.

5

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.

6

De Rankinglijst wordt na ieder Dansseizoen opnieuw vastgesteld, waarbij alle Formatieteams
bij aanvang van het Dansseizoen op nul beginnen.
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