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Om te bepalen welke dansparen naar WDSF (titel)wedstrijden worden afgevaardigd om Nederland te
vertegenwoordigen hanteert de NADB een selectiesysteem. Hierin worden de uitslag van de Nederlands
Kampioenschappen van de NADB en het Rankingsysteem gebruikt als weegfactor. Het selectiesysteem is
vastgelegd in het Uitzendreglement van de NADB.
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Artikel 1. WDSF titelwedstrijden
1

Regels vertegenwoordiging Nederland
• Om Nederland te mogen vertegenwoordigen, mag een danssporter in de laatste 12
maanden geen ander land hebben vertegenwoordigd in de WDSF titel en/of
Cupwedstrijden en andere open wedstrijden (WDSF reglement rule 13).
• Nationaliteit dansers
Uitsluitend paren waarvan minstens één van beide danspartners aantoonbaar de
Nederlandse nationaliteit of een Nederlands paspoort heeft, kunnen in aanmerking
komen voor uitzending.

2

Nominatie
De WDSF internationale titelwedstrijden: Europese- en Wereldkampioenschappen, Cups en
European Union(gesloten wedstrijden) onder auspiciën van de WDSF zijn wedstrijden
waarvoor een aantal dansparen wordt uitgenodigd om Nederland te vertegenwoordigen.
Deze dansparen worden uitgezonden door de NADB.

3

Tijdstip van aanwijzing = meetmoment
De Topsportcommissie zal 12 weken voor de wedstrijd de paren nomineren.
Voor 2013 geldt een overgangsregel. Voor wedstrijden t/m 31 mei 2013 hanteren we de 8
weken regel (regel 2012). Voor wedstrijden na 1 juni 2013 hanteren we de 12 weken regel.

4

Aanwijzing voor uitzending
De Topsportcommissie nomineert de dansparen en geeft dit door aan het Bondsbureau. Het
Bondsbureau stuurt de uitnodiging naar de desbetreffende dansparen. De uitgenodigde
dansparen dienen uiterlijk binnen drie dagen aan te geven of zij de uitzending accepteren.

5

Inschrijving
Inschrijving voor WDSF internationale titelwedstrijden geschiedt via het Bondsbureau. Voor
andere WDSF wedstrijden kan het paar rechtstreeks via de organisatie inschrijven.

6

Representant
Indien een danspaar wordt uitgezonden, neemt dit danspaar aan de wedstrijd deel als
representant van de NADB.

7

Uitnodigingen zijn persoonsgebonden
Uitnodigingen voor WDSF titelwedstrijden zijn niet overdraagbaar.

8

Wedstrijdresultaat
Uitgezonden paren dienen binnen twee dagen na afloop van de WDSF titelwedstrijd de
resultaten door te geven aan de Topsportcommissie en binnen een week een
wedstrijdverslag te sturen naar de Topsportcommissie.

2

NADB Uitzendreglement 2013

9

Niet deelnemen na aanname van de uitzending
Indien een danspaar een uitnodiging voor een internationale titelwedstrijd heeft
aangenomen en vervolgens niet deelneemt aan de internationale titelwedstrijd zonder
geldige redenen of zonder opgaaf van redenen aan de NADB zullen de door de NADB
gemaakte kosten worden verhaald op het desbetreffende danspaar. In dergelijk geval kan de
Topsportcommissie besluiten het desbetreffende danspaar niet te nomineren voor de
eerstvolgende internationale titelwedstrijd. Tevens kan het bestuur besluiten dit danspaar
tijdelijk uit te sluiten van deelname aan internationale wedstrijden, voor een periode van
maximaal één jaar.
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Indien een danspaar gediskwalificeerd wordt
Indien een danspaar door de WDSF wordt gediskwalificeerd, zal de NADB de gemaakte
kosten verhalen bij het desbetreffende danspaar.
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Begeleiding
Namens de NADB kan de bondscoach als begeleider meegaan naar een WK en EK. Indien de
bondscoach niet beschikbaar is, zal de Topsportcommissie een vervangende begeleider
aanwijzen.
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Nomineren en voorwaarden per onderstaande categorieën:
a) Alle Jeugdklassen, Adult en Senioren Standaard, Latin en 10-dans:
Eerste paar de Nederlands kampioen, mits vormbehoud.
Als eerste danspaar zal de winnaar van het laatstgehouden Nederlands
kampioenschap worden uitgezonden, mits het betreffende danspaar vormbehoud
toont. Vormbehoud houdt in, dat de Nederlands kampioen op het meetmoment voor
de desbetreffende titelwedstrijd moet voorkomen op de desbetreffende Rankinglijst
bij de:
• Senioren Standaard en Latin: Top 3
• Adult Standaard en Latin: Top 3
• Adult 10-dans: Top 2
• Junior A, Youth A en U21 Standaard, Latin en 10-dans: Top 2
Indien de Nederlands kampioen geen vormbehoud toont
gaat als 1ste danspaar de nummer 1 van de Rankinglijst op het meetmoment. Daarbij
gelden dezelfde regels voor de kwaliteitsnorm als bij het tweede paar, zoals
hieronder vermeld.
Tweede paar
Indien er sprake is van uitzending van een tweede paar voor de bovengenoemde
wedstrijden, dan zal de Topsportcommissie dit paar aanwijzen op grond van de
Rankinglijst op het meetmoment in de desbetreffende discipline.
Bij gelijke stand tussen dansparen kan gekeken worden naar:
(a) de laatste onderlinge vergelijking tijdens een rankingwedstrijd;
(b) de WDSF-ranking op het meetmoment; en/of
(c) behaalde resultaten in grote internationale wedstrijden.
Het tweede paar moet minimaal in de volgende klasse uitkomen alvorens voor
uitzending in aanmerking te komen:
• Senioren Standaard en Latin: Hoofdklasse
• Adult Standaard en Latin: Hoofdklasse
• Adult 10-dans: Adult Hoofdklasse in zowel Standaard als Latin
• U21 Standaard en Latin: Adult Hoofdklasse
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•
•

Youth A en Junior A Standaard en Latin: Adult A-klasse of Hoofdklasse
Youth A en Junior A 10-dans: Adult A-klasse of Hoofdklasse in zowel
Standaard als Latin

Overgangsregel Under 21 Standaard, Latin en 10-dans
Voor deze categorie zullen de volgende uitzendregels gelden:
tot aan het NK Under 21 2013
• Het eerste paar is het paar dat op het meetmoment 1ste staat in de ranking
• Indien sprake is van een 2de paar is dat het paar dat op het meetmoment 2de
staat in de ranking.
na het NK Under 21 2013 gelden de uitzendregels zoals vastgesteld in 12.a.
b) Adult Freestyle Standaard en Latin:
Eerste paar de Nederlands kampioen
Er wordt geen 2de paar genomineerd.
13

Minimaal aantal rankingwedstrijden alvorens voor uitzending in aanmerking te komen
Voor toepassing van Artikel 1.12 geldt dat indien de rankinglijst wordt gehanteerd als
beoordelingscriterium, alleen de dansparen in aanmerking komen die een minimum aantal
Rankingwedstrijden hebben gedanst.
•
•

Voor Adult en Senior Standaard en Latin geldt ten minste zes Rankingwedstrijden
moeten zijn gedanst.
Voor de overige Rankingcategorieën geldt dat ten minste vier Rankingwedstrijden
moeten zijn gedanst.

14

Wanneer een genomineerd danspaar de uitnodiging niet accepteert, zal geen ander
danspaar uitgenodigd worden.

15

Vergoedingen
Voor uitzendingen namens de NADB is een aantal (beperkte) vergoedingen voor de te maken
kosten beschikbaar.

16

Vergoedingen reiskosten
De vergoedingen worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld.

Artikel 2. Uitnodigingen
1

Uitnodigingen niet op naam
Voor uitnodigingen voor WDSF wedstrijden, die door de organisator niet op naam zijn gesteld
worden dezelfde procedures gebruikt als bij punt 1 WDSF titelwedstijden.

2

Uitnodigingen op naam
Uitnodigingen voor WDSF wedstrijden, die door de organisator op naam zijn gesteld, worden
aan het desbetreffende danspaar gegeven. De inschrijving zal na acceptatie door dat
danspaar worden verzorgd door het Bondsbureau.
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Artikel 3. Formatie
1

Inschrijving voor internationale WDSF wedstrijden en kampioenschappen geschiedt via het
Bondsbureau.

2

Uitnodigingen voor wedstrijden die door de Organisator op naam zijn gesteld, worden aan
het desbetreffende Formatieteam gegeven.

3

Uitgezonden Formatieteams dienen na afloop van de internationale wedstrijd de resultaten
door te geven aan het Bondsbureau.

4

Indien een Formatieteam een uitnodiging voor een internationale wedstrijd heeft
aangenomen en deze niet nakomt, kan het Bestuur besluiten dit Formatieteam tijdelijk uit te
sluiten van deelname aan internationale wedstrijden, voor een periode van ten hoogste één
jaar, tenzij de niet-nakoming door het Formatieteam kan worden gerechtvaardigd.

5

Uitnodigingen voor internationale wedstrijden zijn niet overdraagbaar.

6

Indien een Formatieteam wordt uitgezonden naar een internationale wedstrijd, neemt dit
Formatieteam aan de wedstrijd deel als representant van de NADB.

7

De winnaar van de Rankinglijst over het afgelopen Dansseizoen zal als eerste
vertegenwoordiger van de NADB worden uitgezonden voor deelname aan EK en/of WK.
Indien een EK en/of WK plaatsvindt terwijl de serie van grandprixwedstrijden in een
Dansseizoen reeds is aangevangen en er dientengevolge nog geen Rankinglijst kan worden
vastgesteld, geldt dat de eerste vertegenwoordiger van de NADB wordt bepaald aan de hand
van de ranking over de laatste drie grandprixwedstrijden (met inbegrip van het
Vierlandentoernooi, maar exclusief het Nederlands Kampioenschap). De Nederlands
Kampioen zal als tweede vertegenwoordiger van de NADB worden uitgezonden voor
deelname aan EK en/of WK, mits dit Formatieteam heeft deelgenomen aan ten minste vier
grandprixwedstrijden (met inbegrip van het Vierlandentoernooi, maar exclusief het
Nederlands Kampioenschap) in het afgelopen Dansseizoen.
Indien de Nederlands Kampioen ook de winnaar van de Rankinglijst van dat moment is, zal
het Formatieteam dat de tweede plaats bezet op de Rankinglijst worden uitgezonden als
tweede vertegenwoordiger van de NADB naar EK en/of WK.

8

De vertegenwoordigers van de NADB als bedoeld in artikel 4.7 worden vastgesteld op de door
de organisator van het EK en/of WK gestelde inschrijfdatum voor het desbetreffende
kampioenschap.
Hierbij wordt dan geen rekening gehouden met het aantal nog te dansen wedstrijden tot aan
het desbetreffende EK en/of WK.
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Voor uitzending naar een internationale titelwedstrijd kan een begeleider worden
uitgenodigd door het Bestuur.
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Artikel 4. Toezicht en handhaving
1

Toezicht en handhaving van het Uitzendreglement
De Sportdirecteur is verantwoordelijk, tijdens het wedstrijdseizoen, voor het controleren en
tot uitvoering brengen van de regelgeving, zoals vastgelegd in het Uitzendreglement.
De Topsportcommissie in samenspraak met de Bondscoach heeft te allen tijde het recht van
dit reglement af te wijken.

2

Bepaling indien deze niet in het reglement zijn vastgelegd
Afwijkingen ter beoordeling van de Sportdirecteur.
In die gevallen waar het reglement niet in voorziet zal de Sportdirecteur, in samenspraak met
de Topsportcommissie/Bondscoach en indien noodzakelijk het NADB-bestuur, passende
besluiten nemen.
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