D.M.N. wedstrijdreglement seizoen 2013/2014 wijzigingen voorbehouden
D.M.N.
Naast de wekelijkse danslessen en trainingen kunnen dansparen meedoen met wedstrijden van de D.M.N.
Deze organisatie is in het seizoen 2000/2001 opgericht. Het huidige bestuur van de organisatie bestaat uit
Peter Poot, Hans van de Hoef en Gerrit Wensink.
De D.M.N. is opgericht voor die paren, die op een leuke manier in een wedstrijd willen laten zien en ook
meten waar ze hard voor hebben geoefend. En die, door op de juiste manier te trainen, plezier in het
dansen houden en dat ook uitstralen, steeds een stapje hoger komen. Een competitief element op de
dansvloer is vanzelfsprekend, maar naast de vloer staat sfeer en sportiviteit voorop.
De wedstrijden worden gehouden in dansscholen. Dat betekent, dat de ruimte om over de vloer te bewegen
soms wat kleiner is of anders van vorm, dan een paar gewend kan zijn. Dat vergt van alle paren
aanpassingsvermogen en misschien wel het voornaamste: het kunnen ontwijken en inspelen op de situatie
op de vloer.
De wedstrijden van de D.M.N. hebben als doel het sportieve element dansen te combineren met sportiviteit
en gezelligheid. Sociaal kunnen dansen staat daarbij voorop.
De wedstrijd staat onder leiding van de dansschool waar de wedstrijd op dat moment wordt gehouden. De
wedstrijdsecretaris zorgt ervoor, dat de punten van de deskundige juryleden op een correcte manier
worden verwerkt. De huidige wedstrijdsecretaris is Marcel van der Kruk en hij wordt op de wedstrijden
bijgestaan door Margriet Bakker of Gregorius Schoenmaekers.
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1. ALGEMENE REGELS
•

Alle paren, die met een D.M.N. wedstrijd meedoen, dienen op de hoogte te zijn van dit reglement.

•

Vragen over het reglement dienen aan de eigen dansschool te worden gesteld. De dansschool kan zo
nodig contact opnemen met het secretariaat om de vraag voor te leggen.

•

Aan D.M.N. wedstrijden mogen alleen paren meedoen, die lid zijn van een deelnemende dansschool.

•

Paren mogen in één categorie per wedstrijd meedoen. De leeftijden zijn hierbij de bepalende factor. De
uitzondering is DMN 3. Zie verderop in dit reglement.

•

Tijdens de wedstrijd is de wedstrijdleiding oftewel
eindverantwoordelijk voor het verloop van de wedstrijd.

•

De jury en de wedstrijdsecretaris mogen door niemand - uitgezonderd de wedstrijdleiding - worden
aangesproken, ook niet achteraf voor uitleg, tips of adviezen.

•

Als er vragen of opmerkingen vanuit de deelnemende paren zijn, dient dit te allen tijde te
geschieden via de captain van de eigen dansschool.

•

De captain is de enige die zich tot de wedstrijdleiding mag wenden voor vragen of opmerkingen.

•

De captain dient zich bij binnenkomst - tot uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd - bij de
wedstrijdsecretaris te melden, de rugnummers op te halen en eventuele afmeldingen schriftelijk (bv op
het rugnummer van het paar) door te geven.

•

De aanwijzingen en (huis)regels van de organiserende dansschool dienen te worden nageleefd.

de

organiserende

dansschoolhouder

2. AANVANGSTIJDEN
•

De wedstrijden voor voorheen ‘junioren en senioren’ worden op één dag georganiseerd.

•

Afhankelijk van de organiserende dansschool wordt de wedstrijd ofwel op zaterdag ofwel op zondag
gehouden. Kijk voor de juiste datum en tijden op de convocatie van de organiserende dansschool.

•

De tijden op de convocatie zijn een richtlijn. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Dit zal per
wedstrijd verschillen, mede afhankelijk van het aantal deelnemers en het verloop van de wedstrijd.

•

Dansparen zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanwezig zijn.

3. CATEGORIEEN
De D.M.N. wedstrijden werden voorheen ingedeeld in ‘junioren’ en ‘senioren’. De leeftijdsgrens lag hierbij
op samen 50 jaar of ouder. Dat betekent, dat een paar van ieder 25 jaar het ook kan opnemen tegen een
paar van bijvoorbeeld ieder 50 jaar.
Dit hoeft geen verschil te maken, maar werd door sommige paren toch als een oneerlijke strijd ervaren.
Daarnaast kan een avond of dag voor een paar, dat bijvoorbeeld alleen met de ballroom meedoet, een hele
lange zit zijn. Het is leuk als paren blijven kijken en elkaar aanmoedigen, maar de duur van de wedstrijd
moet niet zodanig tegen gaan staan, dat paren niet meer meedoen of slechts een enkele keer.
Om zoveel mogelijk dansparen enthousiast te maken en actief te houden voor de D.M.N. wedstrijden is er
vanaf dit dansseizoen een nieuwe indeling.
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DMN 1: Paren in de leeftijd tot 35 jaar (per persoon).
DMN 2: Paren in de leeftijd vanaf 35 jaar (per persoon). Beide deelnemers moeten 35 jaar of ouder zijn.
DMN 3: Paren, die bij elkaar opgeteld de leeftijd van 100 jaar of ouder hebben bereikt.

DMN 1 Paren in de leeftijd tot 35 jaar (per persoon).
In deze categorie zijn de volgende klassen in Ballroom en Latin:
•
2e jaars
•
D klasse = 3e en 4e jaar
•
C klasse = vanaf 5e jaar
•
B klasse
•
A klasse
•
Hoofdklasse (wedstrijdkleding toegestaan)
DMN 2 Paren in de leeftijd vanaf 35 jaar (per persoon). Beide deelnemers moeten 35 jaar of ouder zijn.
In deze categorie zijn de volgende klassen in Ballroom en Latin:
•
2e jaars
•
C klasse = 3e en 4e jaar
•
B klasse = vanaf 5e jaar
•
A klasse
•
Hoofdklasse (wedstrijdkleding toegestaan)
DMN 3 Paren, die bij elkaar opgeteld de leeftijd van 100 jaar of ouder hebben bereikt.

•
•
•

In deze categorie is er één klasse Ballroom en één klasse Latin.
Wedstrijdkleding is niet toegestaan.
Paren, die bij de DMN 2 meedoen, uitgezonderd de Hoofdklasse, mogen ook bij de DMN 3 meedoen.

4. INDELING WEDSTRIJDEN
Ballroom deel I

DMN 1 - 2e jaars
DMN 1 - D klasse
DMN 1 - C klasse
DMN 2 - 2e jaars
DMN 2 - C klasse
DMN 2 - B klasse

Ballroom deel II

DMN 1 - B klasse
DMN 1 - A klasse
DMN 1 - Hoofdklasse
DMN 2 - A klasse
DMN 2 - Hoofdklasse
DMN 3

Latin deel I

DMN 1 - 2e jaars
DMN 1 - D klasse
DMN 1 - C klasse
DMN 2 - 2e jaars
DMN 2 - C klasse
DMN 2 - B klasse

Latin deel II

DMN 1 - B klasse
DMN 1 - A klasse
DMN 1 - Hoofdklasse
DMN 2 - A klasse
DMN 2 - Hoofdklasse
DMN 3
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5. PROMOTIEPUNTEN

•

In de finale zijn de volgende promotiepunten te verdienen:
1e plaats
2e plaats
3e plaats
4e plaats
5e plaats
6e plaats

6 punten
5 punten
4 punten
3 punten
2 punten
1 punt

•

Bij minder dan 12 paren in een klasse worden de promotiepunten gehalveerd.

•

Om te promoveren naar een hogere klasse dient een paar de volgende punten te behalen:
2e jaars klasse
D klasse
C klasse
B klasse
A klasse

12 punten
12 punten
14 punten
16 punten
18 punten

•

Om in de ballroom en/of latinwedstrijd te promoveren, dienen afzonderlijke promotiepunten te worden
behaald. Promoveren in de ballroom betekent niet automatisch promoveren in de latin. En vice versa.

•

Een danspaar, dat een heel seizoen niet met een wedstrijd van de DMN heeft meegedaan, is alle
behaalde promotiepunten kwijt.

6. RANKINGPUNTEN HOOFDKLASSE
•
•
•
•
•
•

In de Hoofdklasse kun je als danspaar rankingpunten winnen. Dit is een klassementwedstrijd over alle
wedstrijden in één seizoen.
Om in aanmerking te komen voor het eindklassement moet het danspaar aan minimaal drie D.M.N.
wedstrijden én de slotwedstrijd in één seizoen hebben deelgenomen.
De resultaten van deze vier wedstrijden tellen.
Het eindklassement wordt op de slotwedstrijd opgemaakt.
Indien dansparen gelijk eindigen, is de uitslag van de slotwedstrijd de beslissende factor.
Puntentelling ranking:
1e plaats
2e plaats
3e plaats
4e plaats
5e plaats
6e plaats

6 punten
5 punten
4 punten
3 punten
2 punten
1 punt

7. VERANDEREN VAN DANSPARTNER
•
•
•
•
•

Indien een danspaar verandert van danspartner verliezen zij hun promotiepunten.
Wisselt de heer of dame van danspartner, dan behoudt deze heer of dame zijn/haar klasse en kan met
zijn/haar nieuwe danspartner starten in zijn/haar klasse.
Als er één klasse verschil tussen heer en dame is, dan kan de heer/dame een klasse lager gaan
dansen.
Bij meer dan één klasse verschil, moet er geselecteerd worden.
Men kan niet meer dan 2 klassen lager gaan dansen.
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8. OPGAVE DEELNAME WEDSTRIJD
•

Opgave voor een D.M.N. wedstrijd kan en mag alleen door de deelnemende dansschool, waar het
danspaar is ingeschreven.

•

De opgave moet uiterlijk 10 dagen voor de wedstrijddatum via de e-mail worden aangeleverd bij
het secretariaat. Na sluitingsdatum is er geen inschrijving meer mogelijk.

•

De deelnemende dansschool dient voor ieder danspaar de geboortedata en juiste klasse door te geven
aan de wedstrijdsecretaris. Dit ten behoeve van een juiste indeling van de dansparen.

9. KOSTEN DEELNAME EN BEZOEK
•

De dansparen dienen de kosten voor deelname vooruit te betalen (bij inschrijving) bij de eigen
dansschool.

•

De kosten voor deelname zijn 10 euro per persoon, bij de eigen dansschool te voldoen.

•

Bij afmeldingen wordt geen geld retour gegeven door de organiserende dansschool en/of de D.M.N.

•

Bezoekerskaarten kosten 3,50 euro per persoon. Bezoekerskaarten zijn op de wedstrijddag zelf bij de
organiserende dansschool te koop.

•

Alle leraren, trainers en begeleiders zonder officieel D.M.N. toegangsbewijs dienen een entreebewijs à
3,50 euro aan de deur te kopen.

•

De dansschool dient het deelnemende danspaar een deelnamebewijs te geven. Hierop dient de naam
van de dansschool, de plaats en de wedstrijddatum te staan. Een visitekaartje is niet voldoende.

•

Zonder deelnamebewijs van de eigen dansschool heeft het danspaar geen vrije toegang tot en
geen deelname aan de wedstrijd.

•

De deelnamekosten moeten uiterlijk 10 dagen voor de wedstrijddatum door de dansschool aan de
organiserende dansschool worden betaald.

10. AANTAL DANSEN PER KLASSE

D klasse

C klasse

B klasse

A klasse

Hoofdkl

Per klasse worden de onderstaande dansen gejureerd.
2e jaars

•

Engelse wals
Tango
Weense wals
Slow foxtrot
Quickstep

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

Cha cha cha
Samba
Rumba
Paso Doble
Jive

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

•

Er kan door de dansparen geen recht worden ontleend aan bovenstaande volgordes.
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11. KLEDINGVOORSCHRIFTEN
•

Kledingvoorschrift heren: Confectiekleding. Een nette lange broek of pantalon met blouse of net shirt.
Eventueel stropdas en/of gilet.

•

Niet toegestaan: jeanskleding, korte of halflange broeken, broeken met gaten, hemdjes, kleding vol
met glitters en/of stenen en/of speciale wedstrijdkleding.

•

Wij adviseren geen colbert of jasje aan te doen, omdat de schoudervulling voor een ongelijke
schouderlijn zorgt.

•

Kledingvoorschrift dames: Confectiekleding. Een nette lange broek/rok met blouse of topje of een jurk.

•

Niet toegestaan: jeanskleding, te korte rokjes of jurken, waarbij de onderkleding zichtbaar is, blote
buiken, kleding vol met glitters en/of stenen en/of speciale wedstrijdkleding.

•

Alleen de paren, die in de Hoofdklasse dansen, mogen speciale wedstrijdkleding dragen. Dit is geen
verplichting. Ook hiervoor geldt, dat blote buiken en te korte rokjes of jurken, waarbij de onderkleding
zichtbaar is (bij het draaien), niet zijn toegestaan.

•

De kledingvoorschriften gelden voor alle deelnemende paren.

•

Bij constatering van een overtreding op de kledingvoorschriften zal er door de wedstrijdleiding een
eerste waarschuwing worden gegeven aan de teamcaptain van het desbetreffende danspaar met het
verzoek de kleding direct of - bij gebrek aan alternatief - op de eerstvolgende wedstrijd aan te passen
aan de reglementen.

•

Bij niet naleving en/of een tweede waarschuwing volgt diskwalificatie van het danspaar. De dansschool
zal hierover door de organisatie worden aangesproken.

12. CONSUMPTIES
Om een wedstrijd te organiseren heb je onder meer een ruimte nodig, dansvloer, licht en elektriciteit,
muziek, een barteam, wedstrijdleider, juryleden, telcommissie, rugnummers en prijzen. Dat kun je niet
bekostigen van alleen de entreegelden. De wedstrijden kunnen alleen georganiseerd worden als er ook
voldoende barinkomsten zijn.
Om de wedstrijden te kunnen blijven organiseren, vragen wij een ieder om zo sportief en eerlijk te zijn om
geen eigen drank- en etenswaren mee te nemen (en te verstoppen in je tas of in de kleedkamer). En om
gewoon een drankje te kopen bij de bar van de dansschool. Net als wanneer je naar een restaurant gaat,
een film gaat kijken in de bioscoop etc.
Ook (de teamleden van) de organiserende dansschool vindt het heel vervelend als politieagent te moeten
optreden. Houd daar svp rekening mee en zorg mede voor een gezellige en sportieve sfeer.
Houd je aan de algemene en huisregels op alle D.M.N. wedstrijden.
•

Het is absoluut niet toegestaan een fles water, sportdrank, andere dranken en/of etenswaren
mee te nemen naar een D.M.N. wedstrijd.

•

Een bij de organiserende dansschool gekochte fles water, sportdrank of glas mag niet worden gevuld
met (leiding)water.

•

Men dient zich ook aan deze regels te houden als er gebruik kan worden gemaakt van een kleedkamer.
Het spreekwoord ‘wat niet weet, wat niet deert’ gaat niet op.

•

Alle meegenomen dranken, hervulde flessen en etenswaren worden zonder enig overleg door de
betreffende dansschool ingenomen en hoeft niet retour te worden gegeven.
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•

Bij overtreding kan een danspaar gediskwalificeerd worden door de wedstrijdleiding.

•

Deze regels gelden ook voor bezoekers.

13. ROKEN
•
•
•
•

Er geldt op alle D.M.N. wedstrijden een rookverbod.
Graag maken wij de rokers attent op de asbakken of sigarettendover buiten de dansscholen.
Gooi geen as en sigaretten op straat.
En beperk de geluidsoverlast!

14. DANSSCHOENEN EN DANSVLOER
•

Schoenen, waarmee buiten is gelopen, dienen door alle dansparen bij binnenkomst te worden
omgewisseld voor droge, schone (dans-) schoenen.

•

Borstel de zolen -indien nodig- op de aangegeven plek, bijvoorbeeld boven een (afval)bak.

•

Het is absoluut niet toegestaan (wonder-)olie, water en/of vochtige doeken of paraffine onder je
dansschoenen te doen, op de grond en/of dansvloer te gebruiken.
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