REGELEMENT CATEGORIE INDELING

Zaterdag 12 juni 2021

-Coaches verzoeken wij hun teams naar waarheid (juiste categorie+stijl+niveau) in te delen. Lees
hieronder de diverse categorieën en niveaus goed door om je team/solo/duo op het juiste niveau in
te laten schrijven.
-Wanneer de jury vindt dat een team/solo/duo niet in de juiste categorie is ingedeeld, mag deze een
team/solo/duo tijdens de wedstrijd in een ander niveau plaatsen. Wanneer dit besloten wordt,
gebeurt dit aan het einde van een categorie en mag het team/solo/duo niet nog een keer dansen.
- Maximaal 2 dansers van een team mogen ouder zijn dan de aangegeven leeftijdscategorie. Als de
jury twijfelt aan leeftijden wordt de coach aan de jury tafel geroepen en wordt er overlegt. Als de
jury vindt dat de leeftijd niet overeenkomt met de categorie mag het team tijdens de wedstrijd in
een andere niveau geplaatst worden. Wanneer dit besloten wordt, gebeurt dit aan het einde van een
categorie en mag het team niet nog een keer dansen.
- Mochten er in bepaalde categorieën te weinig deelnemers zijn, kunnen categorieën worden
samengevoegd.
- Dansers mogen dubbeldansen. Dubbel dansers betalen €2.50 euro extra deelnamegeld.

EXTRA’S
Naast de 1e, 2e en 3e plaats is er ook nog een andere beker die je kunt winnen.
De Be Proud beker!
Het woord zegt het al, Wees Trots! Deze beker wordt door de jury uitgereikt aan dansers die iets
speciaals hadden maar net buiten de prijzen vielen. De Be Proud beker dient als stimulans voor de
dansers. Iedereen verdient deze Be Proud beker maar er kan er maar 1 per categorie weggegeven
worden door de jury.

TOELICHTING CATEGORIEEN
Hieronder vind je een overzicht van de categorie indeling van zowel Streetdance/Hip Hop als Modern
jazz. Deze zijn onderverdeeld in Teams, Solo en Duo. En de daarbij behorende niveaus, Recreatie,
Selectie en Demo.
Recreatie Teams: Street dance / Hip Hop / Modern Jazz
Beginnerniveau. Recreatie teams zijn teams waarbij je gedurende het hele seizoen kunt instromen en
waarvan de dansers niet middels een selectie of auditie bij elkaar zijn gebracht. Deze teams willen
incidenteel eens een wedstrijd ervaren en hebben weinig dans ervaring. Recreatie teams dansen 1
uur keer per week. De recreatie team bestaan minimaal uit 5 dansers. Traint je team 2 keer per week
of meer en/of hebben ze wedstrijd ervaring of zijn dansers middels een selectie/auditie bij elkaar
gebracht dan spreek je niet meer over een recreatie niveau maar over een selectie of demo niveau.
Selectie Teams: Street dance / Hip Hop / Modern Jazz
Gemiddeld niveau. Voor een selectie team ben je als danser geselecteerd. De samenstelling van het
team veranderd niet per seizoen. Selectie teams hebben podium ervaring en doen geregeld aan
wedstrijden mee. Een selectie team is een team waarvan het niveau hoger ligt dan bij een team uit
het recreatie niveau maar lager dan een demo team. Selecties teams trainen meer dan 1 uur per
week en de lat (om te presenteren) ligt hoger. De selectieteams bestaan minimaal uit 5 dansers.
Demo Teams: Street dance / Hip Hop / Modern Jazz
Gevorderd niveau. Voor een demo team ben je, net als in de selectie categorie geselecteerd. Er
wordt echter op professioneler niveau getraind en de dansers hebben meer podium ervaring. Deze
teams bestaan meestal uit de elite dansers/docenten binnen een dansschool. De prestatie lat ligt nog
iets hoger dat bij de selectie teams.
Recreatie Solo / Duo: Street dance / Hip Hop / Modern Jazz
Beginnerniveau. In deze categorie geldt dezelfde beschrijving als bij een recreatie team. Alleen ben je
hier als solo (alleen) of als duo (met zijn tweeën).
Selectie Solo / Duo: Street dance / Hip Hop / Modern Jazz
Gemiddeld niveau. In deze categorie geldt dezelfde beschrijving als bij een selectie team. Alleen ben
je hier als solo (alleen) of als duo (met zijn tweeën).
Demo Solo / Duo: Street dance / Hip Hop / Modern Jazz
Gevorderd niveau. In deze categorie geldt dezelfde beschrijving als bij een demo team. Alleen ben je
hier als solo (alleen) of als duo (met zijn tweeën).

CATEGORIE INDELING

Team
Streetdance / Hip Hop
/ Modernjazz
1. Recreatie t/m 8
2. Recreatie 9 t/m 12
3. Recreatie 13 t/m 15
4. Recreatie 16+
5. Selectie t/m 8
6. Selectie 9 t/m 12
7. Selectie 13 t/m 15
8. Selectie 16+
9.Demo t/m 8
10. Demo 9 t/m 12
11. Demo 13 t/m 15
12. Demo 16+

Solo
Streetdance / Hip Hop
/ Modernjazz

Duo
Streetdance / Hip Hop
/ Modernjazz

