V I R T U A L

DUTCH AFRO LATIN
DANCE CHAMPIONSHIP 2021

DALDC

REALITY DANCE

COMPETITION

REGLEMENTEN
SALSA

Welkom Kampioenen...
Welkom bij de Virtual DUTCH AFRO LATIN DANCE COMPETITION 2021 (DALDC).
Een nieuwe online Reality Danswedstrijd, aangeboden
door de organisatie NK Bachata & NK Salsa.
Ons voornaamste doel is om de manier waarop we
wedstrijden houden opnieuw te deﬁniëren voor de
toekomst. Ons tweede doel is om een digitaal platform
te faciliteren waar alle talenten zich kunnen presenteren
door mee te doen aan deze geweldige wedstrijd.
Tijdens deze COVID-19 pandemie hebben we onze tijd
goed besteed en een nieuw platform gecreëerd om de
manier waarop we tegen wedstrijden aankijken radicaal
te veranderen. Een nieuw tijdperk dat een wereld van
mogelijkheden opent, maar vooral: STELT ONS IN STAAT
MET ELKAAR TE BLIJVEN DANSEN,
TE VERBINDEN EN TE DOEN WAAR WE ZOVEEL VAN
HOUDEN.
De DALDC is een Reality-danswedstrijd waaraan deelnemers uit het hele land aan kunnen deelnemen. Deelnemers sturen een video van hun choreograﬁe in, en ook
wat opnames die ons een kijkje geven in het leven en de
passie van de deelnemer.
Deze video's zullen worden gebruikt om
online
aﬂeveringen te maken die op ons Video on Demand-platform worden uitgezonden zodat de hele wereld ze kan
zien.
De deelnemers ontvangen hun scores virtueel.

DE VISIE VAN DE
WEDSTRIJD
De regels van het SALSA KAMPIOENSCHAP vertegenwoordigen de 3 meest gedanste stijlen Salsa in Nederland en de basis van de Salsa dans. Wij zijn van mening
dat een deelnemer in staat moet zijn om de basisprincipes te laten zien, maar toch de vrijheid moet kunnen
hebben om verschillende stijlen te verkennen.
We hebben besloten dat elke deelnemer elke stijl mag
kiezen die hij of zij wil dansen, maar de choreograﬁe
moet voldoende de basis van Salsa laten zien.
Met basis bedoelen we dat we voldoende basiskennis,
leiden & volgen en authentieke Salsa-bewegingen en
-technieken worden gebruikt in de dans.
Deze beslissing is genomen om elke deelnemer de
vrijheid te geven om hun eigen interpretatie en passie
voor Salsa te delen. Wij geloven dat dit de groei van de
dansers en de scène zal stimuleren. We willen gewoon
dat je doet waar je van houdt!
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Voorwaarden Deelname
Door je in te schrijven voor
deelname aan het kampioenschap
ga je ermee akkoord deel te nemen
met een positieve instelling, en alle
resultaten op een respectvolle
manier te accepteren. Je accepteert ook het feit dat je kunt winnen
of verliezen, dat je het eens of
oneens kan zijn met de mening van
de jury.
Deze wedstrijd is bedoeld voor
diegenen die zich graag meten met
anderen, die de wedstrijdgemeenschap en het dansniveau willen
laten groeien, maar bovenal
zichzelf de kans geven om zich te
verbeteren en beloond te worden
voor alle inspanningen.
Eventuele opmerkingen of vragen
die je hebt, wij helpen je graag
verder. Schrijf je alsjeblieft niet in
als je niet in
wedstrijden gelooft.
Doe mee om de juiste redenen!

Dit is een volstrekt nieuw soort wedstrijd, mede door
de Covid-19 pandemie verkennen we nieuwe manieren van wedstrijddansen. We proberen allemaal zo
goed mogelijk om te gaan met de nieuwe situatie die
ontstaan is door de
Pandemie. Omdat het een volledig nieuw systeem is
vertrouwen we erop dat je begrip en geduld kunt
opbrengen als er dingen veranderen of niet meteen
gaan zoals gepland. Houd er rekening mee dat we
deze wedstrijd niet opzetten om je tijd of je geld te
verspillen. We hebben deze wedstrijd opgezet zodat je
kunt blijven dansen en we hebben je steun nodig om
dit te laten uitgroeien tot een nieuwe standaard voor
wedstrijden.
We bevinden ons in de gelukkige positie om de meest
geavanceerde danscompetitie-applicatie ter wereld te
mogen gebruiken.
Nederland is zelfs het eerste land ter wereld dat deze
applicatie gebruikt en hem mag testen. Dit gezegd
hebbende, zullen er veel nieuwe, op technologie gebaseerde stappen zijn in de app die je moet nemen,
maar we zullen je stap voor stap begeleiden.
Blijf alsjeblieft vragen stellen als je het niet meer kan
volgen of de volgende stap in de app niet begrijpt.
Aangezien we het eerste land zijn dat deze applicatie
test, moeten we mogelijk bepaalde dingen aanpassen
op basis van jullie feedback. Deze app zou toekomstige wedstrijden gemakkelijker moeten maken.
Het allerbelangrijkste: NIET GEFRUSTREERD RAKEN,
wij
zijn er om je te helpen en je de weg te wijzen.
Onze helpdesk staat voor je klaar!

Remember,

DO NOT GET FRUSTRATED,

we are here to help you have a smooth ride.
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Voorwaarden deelname
Door deel te nemen aan het kampioenschap
verklaar je ook alle regels te hebben gelezen,
te hebben begrepen en ermee akkoord te
gaan.
Het belangrijkste is dat je de regels goed
moet lezen en eventuele vragen vooraf
moet stellen. Na de beoordeling door de
jury, kan je niet meer tegen de regels in te
gaan.
Je feedback wordt in overweging genomen
en toegevoegd aan onze kennisbank voor de
volgende wedstrijd.
Deelnemers moeten de beslissingen van de
juryleden als deﬁnitief en bindend aanvaarden. Uitingen van ongenoegen jegens
hen en leden van de organisatie, het publiek,
sponsors en/of welke persoon of entiteit dan
ook die verband houdt met het evenement,
zijn niet toegestaan en kunnen tot diskwaliﬁcatie leiden. Dat kan ook voor toekomstige
evenementen gelden.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor
eventuele schade of blessures tijdens
opname of deelname aan deze wedstrijd.

• De organisatie, Salsa Belang/Fantasia, behoudt zich
het recht voor om tijdens het evenement foto's en
videos te maken en ze later te gebruiken. De Salsa
Belang/organisatie mag de video's of foto’s gebruiken
voor
commerciële doeleinden. De rechten van dit materiaal worden alleen gebruikt voor deze wedstrijd.
• Zodra het registratieformulier is ingevuld, erkennen
alle deelnemers dat ze alle regels begrijpen en zullen
naleven.
• Het video- of fotomateriaal wordt gebruikt om
aﬂeveringen en promotiemateriaal voor sociale
media te maken.
• De organisatie behoudt zich het recht voor om de
opnames die in deze wedstrijd worden gemaakt,
exclusief uit te zenden of opnieuw uit te zenden.
Deelnemers ontvangen hiervoor geen compensatie.
• De DALDC bezit alle rechten van het evenement. Dit
omvat alle regels, voorschriften en ontwikkeling van
het evenement.
• NK SALSA is een kampioenschap voor alle inwoners
van het land waar het wordt gehouden. Het is dus
verplicht om een staatsburger of ingezetene te zijn.
De wettelijke minimumleeftijd voor deelname aan
deze wedstrijd is 16 jaar (behalve voor juniors).
• Het is niet mogelijk je uit de wedstrijd terug te trekken nadat de beoordeling heeft plaatsgevonden. Als
je het bijvoorbeeld niet eens bent met de uitkomst
van de resultaten, kan je ons niet vragen om je uit de
wedstrijd te verwijderen alsof je je nooit hebt aangemeld.
Denk alsjeblieft twee keer na voordat je je inschrijft en
doe mee om de juiste redenen. Wees voorbereid om
te winnen of te verliezen. Soms is het eerlijk, soms
niet, soms ben je het ermee eens, soms ben je het er
niet mee eens, het maakt allemaal deel uit van de
wedstrijd.
Wees je ervan bewust dat het verspreiden van negatieve publiciteit niet getolereerd wordt. Volg het penalty document om de sancties voor negatieve en oneerlijke publiciteit te bekijken.
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DE WEDSTRIJD:
Dit jaar zal de wedstrijd uit 2 rondes bestaan.
Alle categorieën hebben een onbeperkt aantal deelnemers voor de eerste ronde.
Alle klassen, behalve Teams, hebben de vrije keuze tussen improvisatie en choreograﬁe.
De choreograﬁe hoeft niet speciaal voor deze wedstrijd gemaakt te worden.
Ronde 1 is volledig virtueel. De juryleden en de deelnemers zullen elkaar niet ontmoeten of
persoonlijk ontmoeten. Na ontvangst van de resultaten gaan minimaal 3 winnaars en maximaal 6
winnaars door naar ronde 2.
In ronde 2, de ﬁnale, moet je de video van je optreden opnieuw ﬁlmen en indienen, maar deze keer
wordt er live gejureerd en ontmoet je de juryleden virtueel!
Als je categorie minder dan 3 deelnemers heeft zullen er geen titels gewonnen worden, alleen
resultaten. De organisatie behoudt zich het recht om categorieën te combineren.

CATEGORIEËN
Dit jaar zijn er onderstaande categorieën. Het is mogelijk om in meerdere
categorieën deel te nemen.

Categorieën
Solo: een dame of een heer.
Bij voldoende inschrijvingen kan er een onderverdeling worden gemaakt in dames en heren.
Koppels: bestaand uit een dame en een heer, 2 heren of 2 dames,
of een rolstoel- en een gaande danser.
Teams:
Duo: 2 personen
Small Teams: 3-5 personen
Large Teams: 6-24 personen
In Teams zijn ook andere "Latino styles" toegestaan,
dus andere dansen/muziek dan Salsa, of een combinatie van dansen
Let op: minstens 80% van de choreography moet uit Salsa DANS bestaan.
Bij voldoende inschrijvingen kan er een onderverdeling worden gemaakt in Prechamp and Master.

SALSA

on1
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x
newcomers x
50+
x
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KLASSEN:
Deelname is dus mogelijk voor Koppels, Solo, ProAm, on Wheels en, als de beperkingen het toelaten, Teams.
Alle dansers, behalve Teams, zijn vrij om een improvisatie of een choreograﬁe te dansen.
De jury zal bij het beoordelen geen verschil maken tussen de twee.
Indien de inschrijvingen het toelaten kan de organisatie besluiten de deelnemers onder te verdelen in
(een aantal van deze) klassen:
1. Newcomer: amateur dansers, met weinig ervaring.
Onderklasse: Junior: alleen on1, gezamenlijke leeftijd maximaal 32 jaar.
De dansers kunnen kiezen om of ‘freestyle’ (= improviseren op de muziek) of een danschoreograﬁe te dansen.
2. Prechamp: voor amateur wedstrijddansers, die nog nooit betaald zijn voor hun dansen,
uitgezonderd een eventuele geldprijs bij het OSBC of een andere door de organisatie vrijgestelde wedstrijd.
Voor (semi) profs van buiten het Salsa vakgebied: Je mag je (hoeft niet) voor de Prechamp klasse opgeven,
met de aantekening dat je in een andere dans (semi)prof bent. De jury beslist dan in de voorronde wat voor j
ou de juiste categorie is.
Je bent wel verplicht bij inschrijving te melden dat je (semi)prof bent in een dansvorm buiten het Salsa vakgebied.
Doe je dit niet kan diskwaliﬁcatie volgen.
Onderklasse: Prechamp 50+: alleen on1, beide partners geboren in 1971 of eerder.
3. Master: voor Salsadansers die ooit een vergoeding hebben ontvangen voor Salsadansen of -dansles geven,
reiskostenvergoeding buiten beschouwing gelaten.
Ook als je nog nooit voor je dansen bent betaald, en je beschouwt jezelf als professional,
staat het je vrij om je in te schrijven voor de Master klasse.
4. Solo: Danser die zonder partner danst.
5. Salsa on Wheels: Combi rolstoeldansen. Duo rolstoeldansers schrijven in eerste instantie in bij teams/duo’s
6. ProAm: Een professional die met een amateur danst. Alleen couples.
•
Tijdens de jurering kan in overleg met supervisor, juryvoorzitter en organisator besloten worden paren
in een andere klasse te plaatsen.
•
De klassen zijn genderneutraal. Een dames- of heren koppel mag dus ook.
Wel moet er één leider en één volger zijn. Dus niet switchen tijdens de dans.
Tijdens de jurering van de voorronde zal de jury de amateur deelnemers scheiden in Newcomer en Prechamp.
In klasse 1 t/m 3 kan gekozen worden voor de subklasse on1, on2 of Cubaanse Salsa.
In elke categorie/klasse moeten er minimaal 3 deelnemers zijn om het DALDC 2021
in die klasse door te laten gaan. Wordt dit aantal niet gehaald, behoudt de organisatie zich het recht
voor deze categorie/klasse te laten vervallen of te combineren met een andere categorie/klasse,
de organisatie neemt hierover vooraf contact op met de deelnemer(s).
.
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Muziek
Dit jaar mag je je eigen muziekkiezen. Geen beperkingen.
We moedigen je echter aan om niet alleen traditioneel of modern te gebruiken, maar ook om
een manier te vinden om verschillende genres samen te brengen. We zien graag dat je
creatief bent en je mede-salsadansers, de juryleden en het publiek inspireert.
80/20 regel Muziek & Dans:
Het is toegestaan om voor maximaal 20% dans- en muziekstijlen te gebruiken die geen Salsa
zijn
Zorg ervoor dat je een deﬁnitieve versie van je muziek online uploadt in de app. Je kunt je
muziek maar één keer in de app uploaden. Binnen 24 uur kan je je muziek controleren en
indien nodig wijzigen.
Als je je muziek na 24 uur wilt veranderen, brengen we een
€ 8 in rekening voor opnieuw uploaden.

Hold
Let op!
Voor koppels moet het merendeel van de dans worden uitgevoerd in een danspositie
((gesloten (= traditionele danshouding met 1 hand + schouder) of open (= 1 hand vasthouden)). Idealiter is 80% van de dans partnering ( = samen dansen in gesloten of open danshouding) en 20% voetenwerk (= dansen zonder elkaar aan te raken).
Uitzondering op deze regel is de categorie ‘Salsa Cubana’ omdat de traditionele vorm van de
dans wordt gekenmerkt door een relatief grote rol voor voetenwerk.

Duur van het optreden
SOLO
Minimum 1 min
Maximum 1min 30 sec
+ indien van toepassing: einde frasering van de muziek van maximaal 15
seconden
Koppels + Teams:
Minimum 1 minute and 30 seconds
Maximum 2 minutes
+ indien van toepassing: eindefrasering van de muziek van maximaal 15
seconden

DALDC
SALSA
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Jury systeem & scores:
de jury zal de dans op de volgende manier beoordelen:
40% Choreograﬁe
50% Techniek & Uitvoering
10% Algemene Indruk

40% Choreograﬁe
Deze 40% is verdeeld in 4 secties van elk 10%

Kunstenaarsschap- Creativiteit - Originaliteit
Visuele Eﬀect - Patronen - Overgangen
Complementeert de Muziek
Moeilijkheidsgraad

10%

10%

10%

10%

SALSA

Kunstenaarsschap - Creativiteit - Originaliteit
We zoeken authenticiteit en creativiteit, op een creatieve
manier gebracht en een choreograﬁe met een verscheidenheid aan
bewegingen.
Visuele Eﬀecten - Patronen - Overgangen
We zoeken afwisseling in visuele eﬀecten op het podium, met
een vloeiende
uitvoering van overgangen, en de juiste uitvoering van
patronen (indien van toepassing).
Complementeert de Muziek
De choreograﬁe en de bewegingen moeten in overeenstemming
zijn met de muziek. De muziek moet terug te vinden zijn in de choreograﬁe en de choreograﬁe moet voldoende gevarieerd zijn.
Moeilijkheidsgraad
De technische moeilijkheidsgraad van de choreograﬁe staat los
van de uitvoering. We zoeken naar de
complexiteit van de bewegingen en de variatie ervan. Het gaat
hier niet om hoe de choreograﬁe wordt uitgevoerd, maar om de
moeilijkheid ervan, ongeacht of de uitvoering correct is of niet.

DALDC
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50% Uitvoering & Techniek
Deze 50% is verdeeld in 5 secties van elk 10%

Controle - Uitvoering van Bewegingen
Correcte Uitvoering van Technische Dans Bewegingen
Synchronisatie - Uniformiteit - Connectie
Timing
Verplaatsing en Controle van de Ruimte

10%

10%

10%

10%

10%

Kracht - Controle - Connectie
Duidelijke, consistente weergave van bewegingen
Controle en precisie bij de uitvoering
Nauwkeurige en gecontroleerde verbinding met partner/groep
indien van toepassing.
Correcte Uitvoering van Technische Dans Bewegingen
Het gebruik van de techniek moet die overeenkomen met het type /
genre dans waarin je meedoet.
We richten ons op het nauwkeurig en gecontroleerd uitvoeren van
voetenwerk, lichaamsbeweging en het uitvoeren van beweging in het
gekozen dansgenre.
Synchronisatie - Uniformiteit - Connectie
De bewegingen moeten synchroon en in overeenstemming zijn met de
muziek en de veranderingen daarin. De verbinding tussen het paar/de
groep moet ook
nauwkeurig en gecontroleerd zijn, indien van toepassing.
Timing
We zoeken synchronisatie, coördinatie en consistentie van de timing in
overeenstemming met de stijl en snelheid van de muziek. Vooral de
muzikale timing moet gedurende de hele choreograﬁe behouden
blijven, behalve voor die delen waarin er veranderingen in de muziek
zijn en de choreograﬁe daaraan is aangepast
Verplaatsing en Controle van de Ruimte
Controle van de ruimte, in overeenstemming met de grootte van de
dansvloer, evenals de gepaste ruimte tussen dansers op de vloer,
indien van toepassing.

DALDC
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10% Algemene Indruk
Deze 10% is verdeeld in 2 secties van elk 5%

Kostuums
Projectie en Stage Presence
Kostuums
Kostuums, haarstijl en make-up moeten passen bij de choreograﬁe.

5%

Ook defecten aan kleding worden in dit onderdeel meegenomen. Of er onderdelen los
gaan, kapot gaan en of de kleding geschikt is voor alle doelgroepen.

Projectie - Stage Presence
We zoeken energie en zelfverzekerdheid.
Houding, uitstraling en expressie gedurende de hele voorstelling, vanaf het moment
dat je start tot het moment dat je de dansvloer verlaat.

5%

Gezichtsuitdrukkingen worden in GEEN ENKELE categorie in de beoordeling meegenomen in het geval een danser / danseres om gezondheidsredenen een MASKER moet
dragen. Dat wil zeggen, als er een danser is die een masker draagt tijdens de uitvoering,
worden de gezichtsuitdrukkingen van geen enkele danser in dezelfde categorie beoordeeld.

De organisatie van het NK Salsa noch Salsa Belang hebben invloed op de score van de
juryleden en kunnen hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.
Eventuele twijfels in het beoordelingssysteem kunnen worden gericht aan de organisatie,
maar worden pas na de wedstrijd besproken of in overweging genomen.
Als een kritieke situatie voorvalt waardoor we het beoordelingssysteem moeten wijzigen,
worden alle deelnemers van tevoren op de hoogte gebracht en hebben ze het recht om zich
terug te trekken uit de wedstrijd. Op- en aanmerkingen over het beoordelingssysteem kunnen
alleen voor of na de wedstrijd worden geaccepteerd, maar niet tijdens de wedstrijd.
Bij een gelijke stand eindigt de deelnemer met de hoogste techniekscore op de eerste plaats.
De volgorde van deelname aan de wedstrijd wordt door alfabetische volgorde bepaald.

Promotie
De Nederlands Virtueel Kampioen Newcomers/Pre-champ danst volgend jaar een klasse hoger. Het
reglement van het NK Salsa luidt: “3x winnen = niet meer meedoen aan deze klasse. Deze promotieregels gaan terug tot de eerste editie van het NK Salsa. ”Maar aangezien het Virtual Dance NK Salsa dit jaar
voor het eerst wordt georganiseerd, mogen de 3-voudige winnaars nu ook weer meedoen. Voorwaarde
is dat ze meedoen aan de voorronde in hun eigen categorie.
Alle klassen voor toekomstige virtuele evenementen: Als je 3x achter elkaar wint, kunt u niet deelnemen
aan deze klasse met dezelfde partner/met dezelfde teamleden.
Voor Solo dansers betekent dit dat zij niet meer in deze categorie kunnen deelnemen.

DALDC
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TRICKS, LIFTS & ACROBATIEK
Lifts zijn toegestaan.
Lifts worden gedeﬁnieerd als: een beweging of ﬁguur waarbij beide voeten van een
danser met hulp van een andere danser / persoon van de vloer komen.
(Let op: Internationaal mag een lift vaak niet boven de schouder uitgevoerd worden, bij
het NK Salsa is dat wel toegestaan). Acrobatiek wordt gedeﬁnieerd als een beweging
rond de sagittale of frontale lichaamsas. Bijvoorbeeld radslag of salto, en zijn
toegestaan in de choreograﬁe in het NK.
Er zijn maximaal 7 liften / dips / acro-bewegingen of gerelateerde tricks toegestaan in
één optreden.
Zie strafdocumenten voor het overtreden van deze regels. Het jurylid dat Techniek
beoordeelt, is hier verantwoordelijk voor.
Voor een beschrijving van wat een Trick, Lift of Acro is, lees de sectie BESCHRIJVINGEN
& DEFINITIES aan het einde van dit document

VERPLICHTE ACTIVITEITEN
De organisatie van het NK Salsa en Fantasia Entertainment
stelt een aantal activiteiten verplicht voor haar deelnemers.
Deelnemers dienen het schema te bestuderen en te kijken
welke activiteiten verplicht zijn.
Alle onderstaande activiteiten zijn voor alle deelnemers
verplicht, geen uitzonderingen. Punten worden afgetrokken
bij elke deelnemer als die bij een van de verplichte activiteiten niet aanwezig is.
• Verplichte virtuele bijeenkomsten voor deelnemers
(deze staan in het schema)
• Virtuele ontmoetingen met betrekking tot de
liveshow.

SALSA

DALDC
RULES & REGULATIONS - APRIL 1 - 2021

DUTCH AFRO
LATIN
DANCE CHAMPIONSHIP 2021

Opkomen en verlaten van de dansvloer
• Deelnemers starten hun choreograﬁe in stilstaande positie, begroetingen of oplopen
naar startpositie zijn niet toegestaan. Als u een van deze acties toch uitvoert, wordt 1
punt in mindering gebracht. (Dit valt onder algemene indruk in het jureren)
• Je mag alleen aan het begin van je optreden naar je positie te lopen, als je geen hulp
hebt van iemand die je muziek afspeelt of op de opnameknop drukt om te ﬁlmen.
• Aan het einde van de nummer moeten de deelnemers 3 seconden op hun eindpositie
blijven staan. Na de 3 seconden mag je de opname stoppen. Je kunt een kort afscheid
nemen uit respect voor de juryleden en het publiek, maar het wordt niet beoordeeld. Als
u de 3 seconden niet vasthoudt, worden punten in mindering gebracht (dit wordt beoordeeld in de algemene indruk)
• Alle dansers moeten zich binnen het kader van de camera bevinden. Juryleden moeten
de dansers kunnen zien op ALLE momenten tijdens het optreden. Je kan dit oefenen met
de OEFEN-knop in de app. Zorg ervoor dat tijdens de voorstelling geen enkel deel van het
lichaam van een danser uit beeld is. (Meer details zijn te vinden in het wedstrijdstructuurdocument) (Sancties zullen van toepassing zijn)
• Zorg ervoor dat je niet te ver weg danst. Je gezichtsuitdrukking en details moeten zichtbaar zijn voor de juryleden. Zorg ervoor dat je de verticale ruimte gebruikt en niet alleen
de horizontale ruimte. Met andere woorden bouw je choreograﬁe zo op dat je niet alleen
van links naar rechts maar ook in de richting van camera beweegt. (Meer details zijn te
vinden in het wedstrijdstructuurdocument) (Geen aftrekposten maar eigen risico)
• ACHTERGRONDSPIEGELS ZIJN NIET TOEGESTAAN (straﬀen zullen van toepassing zijn).
Om twee redenen vragen we om alle spiegels te bedekken. 1. Het is verwarrend voor de
juryleden. 2. Het stelt deelnemers in staat zich gemakkelijker aan te passen bij fouten,
zoals een slechte positie op het podium of tussen dansers, tijdens het optreden. Dit is
een duidelijk voordeel dat je onder normale concurrerende omstandigheden niet zou
hebben. (Meer details zijn te vinden in het wedstrijdstructuurdocument)
• ALS ER SPIEGELS ZIJN, zijn deze alleen toegestaan op de zijmuren en niet op de achtergrond. (Meer details zijn te vinden in het wedstrijdstructuurdocument)
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Kostuums/Props

Belangrijk!

De DALDC wordt bekeken door
gezinnen en individuen van alle
leeftijden en daarom raden we je
sterk aan om je gepast te kleden.
Volg deze regels:

•
Tijdens het registratieproces moeten alle deelnemers
de vragen naar waarheid beantwoorden. Op het verstrekken
van valse informatie staat een sanctie van het verbod op
deelname van 1 jaar aan een evenement dat georganiseerd
wordt of verband houdt met de DALDC-organisatie.

• De kleding mag niet aﬂeiden van
de dans.
Kostuums moeten passend en van
goede smaak zijn.

• Je telefoonnummer en/of e-mailadres moeten correct zijn en
je zult dit tijdens de wedstrijd regelmatig moeten controleren.
We sturen regelmatig berichten en updates en daarom is het
belangrijk dat we je kunnen bereiken. Laat het ons weten als je
geen notiﬁcaties ontvangt. Wij beschouwen het als je eigen
verantwoordelijkheid om dit te checken en ons hiervan op de
hoogte te stellen.

• Intieme lichaamsdelen moeten
bedekt zijn met ondoorzichtige
materialen of doorzichtige materialen bekleed met niet-doorzichtige
materialen. Als je een tweedelige
outﬁt draagt, zijn de borst en de
intieme delen goed bedekt en
hebben ze geen doorzichtige stof.
• Geen topless kostuums voor
mannen, maar een lage V-lijn opening wordt aangeraden.
• Advertenties van dansschool op
de kleding zijn niet toegestaan
• Optreden in jeans of casual outﬁts
is niet toegestaan, behalve in het
Cubaans. Dansschoenen zijn niet
vereist.
• Strings niet toegestaan
• Kleine attributen mogen alleen in
teams worden gebruikt en moeten
door de dansers zelf in één keer van
en naar de vloer worden gedragen.
De attributen mogen niet van de
dans aﬂeiden en moeten een aanvulling zijn op het verhaal en thema
van de dans.
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• Het beledigen van de waardigheid of integriteit van een land,
privépersoon of groep mensen door minachtende, discriminerende of denigrerende woorden of daden zal de deelnemer (s)
automatisch diskwaliﬁceren met een sanctie van 1 jaar opschorting van elk evenement dat toebehoort aan of verband houdt
met DALDC Organisatie.
• Het aﬂeggen van openbare verklaringen van lasterlijke aard
jegens DALDC en/of een andere persoon van de organisatie, zal
de deelnemer(s) automatisch diskwaliﬁceren voor de duur van 1
jaar van elk evenement dat behoort of verband houdt met
DALDC Organisatie.
• Als de deelnemer een fout maakt tijdens het optreden, kan de
deelnemer niet vanaf het begin beginnen of de opname
opnieuw starten.
• Het is toegestaan om dezelfde choreograﬁe uit te voeren in
andere competitiedivisie, maar je moet het twee keer dansen en
opnemen.
• Het is aan het oordeel van de deelnemer om bewegingen of
ﬁguren van buiten de dans te gebruiken, zolang deze de essentie van het genre bevatten.
• Onthoud: het is verboden om resultaten openbaar te maken
voordat de aﬂeveringen van elk van de wedstrijdfasen zijn
vrijgegeven, het niet naleven van deze regel zal leiden tot een
waarschuwing of diskwaliﬁcatie van de deelnemer.
• Deelnemers moeten voldoen aan de technische vereisten die
door de organisatie worden gesteld.
• De organisatie is niet verantwoordelijk voor technische
factoren bij de deelnemer zoals: internet, apparaat, ruimte en
elektriciteit (dit is de verantwoordelijkheid van de deelnemer).
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Registratie

Prijzen
De winnaars ontvangen de titel van DALDC
NK Kampioen Salsa.
Trofeeën of medailles kunnen op een speciﬁeke locatie worden opgehaald of worden
toegezonden.
Eerste plaats: in de nationale ﬁnale krijg je:
• Trofee/beker of medaille.
• Kampioenstitel 1e plaats
“DALDC NK Kampioen Salsa” uitgegeven
door
Salsa Belang
Tweede plaats: in de nationale ﬁnale krijg
je:
• Trofee/beker of medaille.
• titel 2e plaats “DALDC NK Salsa” uitgegeven door Salsa Belang
Derde plaats: in de nationale ﬁnale krijg je:
• Trofee/beker of medaille.
• titel 3e plaats
“DALDC NK Salsa” uitgegeven door Salsa
Belang
Let op!: Als er in je categorie minder dan 3
deelnemers zijn ontvang je geen titel of
onderscheiding. Je ontvangt dan alleen je
score.

• Alle deelnemers moeten het oﬃciële
programma van het evenement volgen en
bestuderen.
• Tijdens het registreren en inchecken in de
app,
informatie van de deelnemer wordt bevestigd,
betalingen worden gecontroleerd net als de
divisie waarin je wilt deelnemen.
• Deelnemers die zich niet registreren, kunnen
niet deelnemen.
• De informatie over de uren en data van de
registratie wordt op de oﬃciële website en al
zijn social media-pagina's geplaatst. Voor
vragen kunt u contact opnemen met de
oﬃciële helpdesk
Elke deelnemer wordt in rekening gebracht
De kosten bedragen € 25 per persoon om deel
te nemen aan de DALDC NK Salsa-wedstrijd
voor elke divisie.
Wil je je choreograﬁe professioneel laten
ﬁlmen? De DALDC-crew staat tot je dienst om
je choreograﬁe voor je op te nemen. Tegen
een kleine vergoeding kun je een dansstudio
huren om te oefenen en later je video professioneel te laten ﬁlmen. Kijk op de website voor
details en locaties.

Klantenservice
De DALDC is op de volgende manieren te bereiken.
1. Klantenservice via de Helpdesk-chat
2. Technische Helpdesk via Helpdesk-chat
3. Regels beoordelen via de Helpdesk-chat
We zullen wekelijkse bijeenkomsten houden waar je
vragen kan stellen of hulp kunt krijgen bij het virtueel
managen van de wedstrijd.
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Klachten & Sancties
Belangrijke opmerkingen:
Alle claims of boetes worden behandeld door de juryoorzitter. De juryvoorzitter volgt alleen de
regels en de volgende criteria.
Waar kan ik over klagen:
Claims en boetes kunnen alleen eﬀect hebben op dingen die in de regels staan.
Bijvoorbeeld: als er een claim wordt ingediend en er staat niet in het penalty document wat de
straf hiervoor is, kan geen boete worden gegeven. Als deze claim een geldige claim is, nemen we
deze claim mee en voegen we deze toe aan de regels voor toekomstige wedstrijden. Als bepaalde claims niet in de regels worden genoemd, betekent dit dat er geen claims kunnen worden
ingediend of dat er geen sancties kunnen worden opgelegd.
Als een claim echter een dermate groot eﬀect zou hebben op de uitkomst van de score en een
enorme impact zou hebben op de wedstrijd, zal er een speciale bijeenkomst plaatsvinden tussen
de juryleden om deze claim te beoordelen. De voorzitter van de jury is verantwoordelijk voor het
nemen van deze beslissing.
Wanneer kan ik klagen:
Klachten worden maar één keer in behandeling genomen! Ze kunnen pas worden ingediend na
de beoordeling.
Klachten worden niet geaccepteerd als ze betrekking hebben op de scores van de juryleden,
alleen op sancties op de penaltylijst.
Welke klachten worden niet geaccepteerd:
Houd er rekening mee dat GEEN klachten worden geaccepteerd op basis van meningen of
beslissingen van juryleden. Je mag geen klacht indienen over de scores van de juryleden. Onze
juryleden worden vooraf bekend gemaakt. Als je je zich niet op je gemak voelt bij de juryleden die
voor deze wedstrijd zijn gekozen, adviseren we je om niet mee te doen aan de wedstrijd. Als je
besluit om deel te nemen, accepteer je voor 100% de mening van de juryleden. Wij als organisatie beloven juryleden te vinden die de expertise en kennis hebben om te oordelen.
Als je toch besluit om een klacht in te dienen op basis van een beslissing van de jury, krijgt je een
waarschuwing. Als je na deze waarschuwing opnieuw klaagt over een beslissing van de jury,
verlies je 1 punt van je totale score.
Klachten en sancties na beoordeling:
De regels zijn de enige regels waarover je kan klagen.
Je hebt 24 uur de tijd om een klacht in te dienen bij de juryvoorzitter. Na deze 24 uur heb je geen
mogelijkheid meer om te klagen.
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Overzicht van Sancties

new excell
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Deﬁnities & Beschrijvingen
Professional
• Een persoon die als betaalde dansprofessional werkt of wordt betaald voor dans optredens wordt als professional beschouwd. Als je nog nooit bent betaald, maar je beschouwt jezelf als een professional, dan mag je dansen in de professional categorieën.
Professionals moeten 16 jaar of ouder zijn.
Amateur
• Een danser die niet in zijn levensonderhoud voorziet als dansinstructeur, performer,
wedstrijddanser of jurylid in dans en die geen ﬁnanciële vergoeding ontvangt voor deze
activiteiten. Zonder beperkingen (behalve de divisies met een speciﬁeke leeftijdscategorie).
TRICK
• Elke beweging waarbij het paar minstens één voet in contact heeft met de vloer, daarbij
geholpen door de andere danser.
Het wordt ook als een trick beschouwd als de danser de beweging uitvoert zonder de
hulp van zijn of haar partner.
LIFT
• Een danslift is een opeenvolging van acrobatische bewegingen waarbij een danser zijn
danspartner optilt en in veel gevallen boven de vloer houdt. Als lift wordt beschouwd
beweging waarbij beide voeten van een van de dansers op een bepaald moment tijdens
de beweging van de grond zijn en een deel van het lichaam van de dansers elkaar raakt
om hierbij te helpen.
• Het wordt niet als een lift beschouwd als de danser alleen met beide voeten van de
grond is zonder in contact te zijn met de ander. Er moet een fysiek contact zijn om de
andere danser op te tillen om als een lift te worden beschouwd.
ACROBATIEK
• Een acrobatische beweging wordt gedeﬁnieerd als elke beweging waarbij een van de
dansers de andere gooit, of de danser gooit zichzelf met de steun van de ander om een
beweging in de lucht uit te voeren. Een acrobatische beweging is wanneer het hele
lichaam van de ene danser de hoogte van de ander overschrijdt.
• Zelfs als de danser de lengte van de andere danser niet overschrijdt, wordt het als acrobatiek beschouwd zolang de danser die met de hulp van een ander is gegooid, in de lucht
is zonder steun van een andere danser tijdens de uitvoering van de beweging.
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FAQ
•Kan ik meedoen in verschillende categorieën/klassen?
Ja, alle deelnemers kunnen deelnemen aan verschillende categorieën/klassen, zolang er
voor elke deelnamepas betaald wordt.
• Kan een dansschool met meer dan één team deelnemen?
Ja, dansscholen kunnen met zoveel teams deelnemen als ze willen in dezelfde klasse of
in verschillende klassen. Als de teams van dezelfde school in dezelfde klasse strijden,
moeten de teams een andere naam krijgen. Als een school meer dan één team heeft dat
in verschillende klassen strijdt, kunnen ze dezelfde naam voor de teams behouden.
• Kan ik opnieuw beginnen?
Als de deelnemer een fout maakt tijdens de opname, kan de deelnemer niet vanaf het
begin beginnen of de performance opnieuw beginnen. Dit wordt verder toegelicht in de
opbouw van het wedstrijddocument.
• Hoe bepaal je de volgorde?
De volgorde is altijd in alfabetische volgorde in ronde 1 en ronde 2.
• Kan ik dezelfde choreograﬁe twee keer dansen?
Het is toegestaan om met dezelfde choreograﬁe me te doen in verschillende competitie
klassen.
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