ONLINE WEDSTRIJD SMALLGROUPS & FORMATIONS
RANKING COMPETITION
Inzenden video: t/m 9 december 2020
INSCHRIJVEN: VIA DDS INSCHRIJFSYSTEEM t/m 28 november 2020
Gezien de huidige omstandigheden ziet het er voor onze landelijke wedstrijden zoals wij die gewend zijn
niet heel positief uit. Vanuit dat punt willen we kijken wat er wel mogelijk is in de vorm van een online
video voorronde en als het lukt de finales wel live op locatie in korte tijdvakken. De locatie moet
vanzelfsprekend genoeg capaciteit hebben om alles veilig te kunnen regelen.
Mocht een live finale niet tot de mogelijkheden behoren vanwege de COVID maatregelen zullen we de
finale ook via video inzending gaan jureren.
WEDSTRIJD REGLEMENT:
1.
Categorieën: (zie uitleg onderaan deze pagina)
Smallgroups Nationaal & Internationaal Children, Junior, Adults
Formations Nationaal & Internationaal Children, Junior, Adults
2.

Tijdslimiet:
Smallgroups 2.00 min (de track wordt door de DDS gemaild op 29 november)
Formations 2.30 – 3.00 min eigen muziek

3.

Filmen van je team:
De video moet horizontaal (liggend) gefilmd worden zonder effecten, knip/plakwerk.
De video mag de naam van het team bevatten voordat de muziek start. (geen dansschoolnaam)

4.

Jurering:
De jury komt in Castricum bij clubMariz om op een groot scherm de video’s te beoordelen.
De gehele dag zal via Zoom van Dutch Dance Sports te volgen zijn.
De uitslag zal ook live te volgen zijn via Zoom, info volgt later

5.

Ranking:
Tijdens deze wedstrijd zal de ranking volgens de DDS reglementen worden toegepast.

6.

Finale:
Deze zal gelijk op dezelfde dag plaatsvinden nadat de jury alle teams heeft gejureerd in de
voorronde.

7.

Startgelden:
Smallgroups € 20,Formation € 40,-

INZENDEN VIDEO: uiterlijk t/m 9 december daarna kan de video helaas niet meer deelnemen!
1.
Via www.wetransfer.com in een MP4 of MOV bestand
Emailadres: wendy@dutchdancesports.com
2.
Categorie – teamnaam (bijv. Children Smallgroups Internationaal – teamnaam)

Inzenden kan t/m 9 december (na 9 december kan de video niet meer deelnemen)
Jurering voorronde + finale zaterdag 12 december
Info-tijden Facebook live event worden gemaild naar alle deelnemende teams

3.
4.
5.

STARTGELD:
1.
Het startgeld kan worden overgemaakt op: NL85 RABO 0313 732 124 t.n.v. Dutch Dance Sports
2.
De betaling dient uiterlijk 9 december voldaan te zijn anders kan de video helaas niet meedoen
in de jury beoordeling.
3.
Smallgroups € 20,Formations € 40,=
NATIONAAL: categorie B
De categorie ‘Nationaal’ is voor alle dansers die niet de intentie hebben om internationaal ons land te
vertegenwoordigen. Er bestaat dus ook geen mogelijkheid om uitgezonden te worden.
In de categorie ‘Nationaal’ hebben we een versoepeling van de leeftijdsregels voor Formations en
Smallgroups.
1.
De oudste deelnemer bepaalt de leeftijdscategorie
2.
Er is geen beperking op onderling leeftijdsverschil
LEEFTIJDEN:
Adults : geboren in 2004 of eerder
Juniors : geboren in 2005, 2006, 2007, of 2008
Children : geboren in 2009 of later
INTERNATIONAAL: categorie A
Iedere danser in de categorie ‘Internationaal’ doet mee aan de ranking welke bepaalt wie er uitgezonden
kan worden naar internationale wedstrijden. In deze categorie worden de leeftijden per leeftijdsklasse
strikt gehandhaafd. Uitzonderingen zijn daarin niet mogelijk.
LEGITIMATIE:
Bij twijfel aan de juiste leeftijden zullen wij vragen een kopie ID/Paspoort te overleggen voor een
leeftijdscheck, zorg dus dat je alle documenten digitaal kunt aanleveren op verzoek.
INSCHRIJVEN: LET OP!!! UITERLIJK T/M 28 november daarna is de inschrijving gesloten!
Video’s insturen: t/m 9 december: wendy@marcellavanaltena.nl
De inschrijving gaat via de database van Dutch Dance Sports zoals onze huidige deelnemers dat gewend
zijn. Doet je team voor het eerst mee? https://www.dutchdancesports.com/nl/wedstrijden-nlnl/inschrijven
TIPS VOOR HET FILMEN:
Bijgevoegd een aantal tips voor het filmen van een Formatie en/of Smallgroup.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorg ervoor dat er een goede verlichting is, zonder effecten.
Film horizontaal voor optimale beelden
Blijf vanuit 1 positie filmen, gebruik daarvoor bijvoorbeeld een “driepoot”
Film bij voorkeur vanuit een hoge positie
Film vanaf de voorzijde van de groep
Zorg ervoor dat het hele team in beeld blijft, ook bij verplaatsingen
Start de film op tijd, 5 sec voor de muziek, en laat hem na de muziek ook nog 5 sec doorlopen
Gebruik een goede camera, mobiele telefoons zijn tegenwoordig van een zeer goede kwaliteit.
Maak van te voren even de opname lens schoon

Heel veel succes voor iedereen!
Dutch Dance Sports
www.dutchdancesports.com

