DDS Categorieën
Seizoen 2020 - 2021

Wat verandert er in seizoen 2020-2021?
• De grootste verandering is dat we bij de Hip Hop wedstrijden
afscheid nemen van de niveau aanduidingen
• “PreChamps”
• “Master”
• “Star”

(beginners)
(gevorderden / internationaal)
(vergevorderden / internationaal)

• In plaats daarvan maken we voortaan onderscheid tussen de niveaus
• “Nationaal”
• “Internationaal”

Wat betekent “Nationaal”?
• De nationale categorie is voor alle dansers die niet de intentie
hebben om internationaal ons land te vertegenwoordigen.
• Er bestaat geen mogelijkheid om uitgezonden te worden.
• De leeftijdsregels voor deze categorie zijn versoepeld.
Voor duo’s, groups en formations geldt:
• De oudste danser bepaalt de leeftijdscategorie.
• Er is geen beperking op onderling leeftijdsverschil

Wat betekent “Internationaal”?
• De internationale categorie heeft een licentie.
• Deze categorie doet mee aan de ranking.
• De ranking bepaalt wie er uitgezonden kan worden naar
internationale wedstrijden.
• Alle regels zijn overeenkomstig het IDO reglement, tenzij het DDS
reglement anders bepaalt.

Wat is er nog meer aangepast?
• Formations Children: enkel één klasse.
• Alle Solo Male en Mini Kids categorieën: enkel één klasse.
• Solo Male Juniors:
De opsplitsing in Juniors 1 en Juniors 2 vervalt. Deze regel blijft wel
gelden bij IDO. De gekwalificeerden voor IDO wedstrijden worden
dan in hun eigen leeftijdscategorie opgesplitst (Juniors 1 of Juniors 2).
• Bij internationale uitzending is afname van een licentie verplicht voor
bovenstaande categorieën.

Hoe is het zichtbaar tijdens wedstrijden?
• Voor de categorieën met zowel “Internationaal” als “Nationaal”
niveau maken we dat zichtbaar met een extra letter:
• A - Internationaal
• B – Nationaal

• Bij categorieën met maar 1 niveau ontbreekt de extra letter.
• Voorbeelden:
• Hip Hop Solo Female Children A
• Hip Hop Duos Juniors 1 B
• Hip Hop Formations Children

- Internationaal niveau
- Nationaal niveau
- 1 niveau

Hip Hop Categorieën in 2020-2021
• Duos Children A en B
• Duos Juniors 1 A en B
• Duos Juniors 2 A en B
• Duos Adults A en B
• Formations Children
• Formations Juniors A en B
• Formations Adults A en B
• Groups Children A en B

• Groups Juniors A en B
• Groups Adults A en B
• Solos Female Children A en B
• Solos Female Juniors 1 A en B
• Solos Female Juniors 2 A en B
• Solos Female Adults A en B
• Solos Mini Kids, Male Children,
Male Juniors en Male Adults
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• De bepaling van de leeftijdscategorie geschiedt op basis van het
geboortejaar van een danser.
• Dit is ongewijzigd ten opzichte van eerdere seizoenen.
• Wat wel verandert is hoe omgegaan wordt met de samenstelling qua
leeftijden voor een duo, groep of formatie in geval van nationaal of
internationaal.
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Leeftijdsgroep

Geboortejaren

Opmerkingen

Adults

2004 of eerder

Alle disciplines *), alle categorieën.

Juniors

2005, 2006, 2007, of 2008

Hip Hop solo male, groepen en formaties;
alle andere disciplines **).

Juniors 1

2007 of 2008

Alleen Hip Hop solos female en duos.

Juniors 2

2005 of 2006

Alleen Hip Hop solos female en duos.

Children

2009 of later

Alle disciplines, alle categorieën.

Mini Kids

2014 of later

Alleen Hip Hop solos **).

*) Alle disciplines betekent Hip Hop, Ballet, Breakdance, Contemporary, Electric Boogie, Show
Dance, ….
**) Let op: internationaal wordt Juniors 1 en 2 voor solo en duo gehanteerd bij alle disciplines.
Houdt daar eventueel rekening mee bij het samenstellen van duos.
***) Mini Kids wordt toegestaan om tevens in de Hip Hop Solos Female Children B of Hip Hop
Solos Male Children categorie te dansen.

Leeftijdscategorie bepaling

•
•
•
•

GJMIN
GJACT
GJMAX
De leeftijdscategorie wordt bepaald op basis van geboortejaar.
Voor elke leeftijdsgroep is er een ondergrens (GJMIN) en een bovengrens (GJMAX) voor het geboortejaar.
(let op: een oudere danser heeft dus een lager geboortejaar dan een jongere danser!).
Een danser is correct ingedeeld als het actuele geboortejaar (GJACT) ligt tussen GJMIN en GJMAX.
(in formule vorm: GJMIN ≤ GJACT ≤ GJMAX)
De onder- en bovengrenzen voor seizoen 2020-2021 zijn:
•
•
•
•
•
•

Adults:
Juniors 1:
Juniors 2:
Juniors:
Children:
Mini Kids:

GJMIN = 1900, GJMAX = 2004
GJMIN = 2007, GJMAX = 2008
GJMIN = 2005, GJMAX = 2006
GJMIN = 2005, GJMAX = 2008
GJMIN = 2009, GJMAX = 2019
GJMIN = 2014, GJMAX = 2019

Leeftijdscategorie bepaling Solos A en B
GJMIN

GJMAX

• Voor alle internationale en nationale solos geldt:
• De solo bestaat uit 1 danser.
• De danser behoort tot het groene gebied.

Leeftijdscategorie bepaling Duos A
GJMIN

GJMAX

GJMAX+2

Delta = max. 2 jaar

• Voor alle internationale duos geldt:
•
•
•
•
•

Het duo bestaat uit 2 dansers.
Geen enkele danser behoort tot de rode gebieden.
Minstens 50% (dus 1) van de dansers behoort tot het groene gebied.
Maximaal 50% (dus 1) van de dansers mag tot het gele gebied behoren.
Als een danser tot het gele gebied behoort, dan mag het leeftijdsverschil
tussen beide dansers maximaal 2 jaar zijn.

Leeftijdscategorie bepaling Duos B
GJMIN

• Voor alle nationale duos geldt:
•
•
•
•

GJMAX

Het duo bestaat uit 2 dansers.
Geen enkele danser behoort tot het rode gebied.
Minstens 50% (dus 1) van de dansers behoort tot het groene gebied.
Maximaal 50% (dus 1) van de dansers mag tot het gele gebied behoren.

Leeftijdscategorie Groups A / Formations A
GJMIN

GJMAX

• Voor alle internationale groepen en formaties geldt:
•
•
•
•

GJMAX+2

Een groep bestaat uit 3 – 7 dansers; een formatie uit 8 – 24 dansers.
Geen enkele danser behoort tot de rode gebieden.
Minstens 50% van de dansers behoort tot het groene gebied.
Maximaal 50% van de dansers mag tot het gele gebied behoren.

Leeftijdscategorie Groups B / Formations B
GJMIN

GJMAX

• Voor alle nationale groepen en formaties geldt:

• Een groep bestaat uit 3 – 7 dansers; een formatie uit 8 – 24 dansers.
• Geen enkele danser behoort tot de rode gebieden.
• Minstens 1 van de dansers behoort tot het groene gebied.

