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Er zijn twee nieuwe categorieën toegevoegd:
CB-5106 Couple Bachata Men Duo
CB-5107 Couple Bachata Ladies DUO

Straf toegevoegd als je toch acrobatiek, dip of trick doet als het
niet is toegestaan. 

Voor alle solo en koppel categorieën is  een maximum van 7 dips, tricks of acrobatiek 
binnen een choreografie toegestaan.
Meer zal resulteren in puntenaftrek (zie penalties).
Voor teams is een onbeperkt aantal trucs, lifts of acrobatiek toegestaan.

We hebben de dips en tricks regel aangepast
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De winnende deelnemers ontvangen de titel DALDC NK Kampioen (naam divisie)
Trofeeën of medailles kunnen worden opgehaald op een specifieke locatie 
(meer informatie hierover volgt)

Eerste plaats: in de nationale finale krijgt:
• Trofee/Beker of Medaille.
•  Kampioenstitel 1e plaats "DALDC – NK Kampioen (naam divisie)" 
•  Een videoclip van de deelnemer

Tweede plaats: in de nationale finale krijgt:
• Trofee/Beker of Medaille.
•  Kampioenstitel 2e plaats "DALDC – NK Kampioen (naam divisie)" 
•  Een videoclip van de deelnemer

Derde plaats: in de nationale finale krijgt:
• Trofee/Beker of certificerende Medaille.
•  Kampioenstitel 3e plaats "DALDC – NK Kampioen (naam divisie)" 
•  Een videoclip van de deelnemer

Dit jaar ontvangt iedereen een brief van deelname + een certificaat + deelnemer videoclip.

Als je divisie minder dan 3 deelnemers heeft en de organisatie staat het toe dat deze categorie 
doorgaat ontvang je alsnog de titel eerste, tweede of derde plaats.
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Als in ronde 1 je categorie minder dan 3 deelnemers heeft, ga je automatisch door naar ronde 2.
Je hebt de mogelijkheid om je choreografie opnieuw op te nemen, maar het is niet verplicht.
 Je mag dus ook de choreografie uit ronde 1 houden.
.
De organisatie heeft het recht om bepaalde categorieën samen te voegen als er minder dan 
3 deelnemers in de categorie zijn. De deelnemers zullen hiervan op de hoogte worden gesteld. 
Indien een categorie niet gecombineerd kan worden heeft de organisatie het recht om de categorie 
te elimineren of de categorie met minder dan 3 deelnemers toch door te laten gaan. 

Gewijzigde regels voor prijzen 

Gewijzigde regels voor rondes en opname choreogra�e 
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Als er in ronde 1 in jouw categorie minder dan 3 deelnemers zijn, ga je automatisch door 
naar ronde 2, de finale. Je mag je choreografie opnieuw op te nemen, maar het is niet 
verplicht, je mag de choreografie uit ronde 1 te behouden..

• De winnaars van het laatste NK Bachata 2019 in dezelfde categorie en dezelfde 
 partners mogen ronde 1 overslaan en meteen door naar ronde 2, De FINALE
• De winnaars van de teams in 2019 mogen wisselen van leden binnen het team 
 en gaan direct door naar de FINALE
• Minimaal 3 en maximaal 6 deelnemers met de hoogste scores gaan door naar ronde 2, 
 De Finale

Nieuwe items in Kostuums

Kleine attributen zijn alleen toegestaan in TEAMS en BURLESQUE, en moeten in één keer op
en van het podium gedragen worden door de deelnemers. 
De attributen moeten een aanvulling zijn  op de dansstijl en het thema van de dans en 
niet afleiden.

Reclame voor een dansschool op de kostuums is niet toegestaan.
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Je choreografie opnemen

                        Veranderingen in samenstelling Teams NK 2019
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