
REGLEMENT OPENKLASSE
De Openklasse is speciaal bedoeld voor dansgroepen die graag aan wedstrijden deelnemen,
maar met hun dans geen rekening (willen) houden met de geldende reglementen van NDO
en EFDO.
Alle geldende regels voor de Openklasse staan in dit document vermeld.

Leeftijd
De gemiddelde leeftijd van alle actieve dansers bepaalt of de dans uitkomt in de junioren-,
jeugd- of hoofdklasse.
Junioren 4 t/m 11 jaar
Jeugd    12 t/m 15 jaar
Hoofd    16 jaar en ouder
Voor het dansseizoen 2021-2022 geldt de leeftijd die de danser op 1 juli 2021 heeft.

Groepsgrootte
Groepen bestaan uit minimaal 3 actieve dansers.

Muziek
De muziekkeuze is vrij.
De dans duurt minimaal 1:30 minuten en heeft geen maximale tijdsduur.
De tijdsduur van de dans dient te worden opgegeven op het inschrijfformulier.

Acrobatiek
Verboden elementen zijn salto, flikflak, radslag zonder handen e.d.
Er is geen minimum of maximum gesteld aan het aantal elementen.

Kleding
Kleding is leeftijdspassend en niet in strijd met de goede zeden.

Attributen en decorstukken
Attributen en decorstukken zijn toegestaan. De deelnemer dient te vermelden op het
inschrijfformulier op welke manier deze op het podium worden gebracht (tijdens opmars
ja/nee) en hoeveel tijd hiervoor benodigd is.

Veiligheid
Schoeisel, kleding en attributen/decorstukken mogen geen schade toebrengen aan het
dansvinyl.

Puntenwaardering
Presentatie 10
Houding 15
Synchroniteit 15
Podiumgebruik 15
Choreografie 15
Uitvoering 15
Originaliteit 15
Totaal 100

Disciplines
Solo/Paar Junioren Openklasse Show Solo/Duo Junioren Openklasse
Solo/Paar Jeugd Openklasse Show Solo/Duo Jeugd Openklasse
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Solo/Paar Hoofd Openklasse Show Solo/Duo Hoofd Openklasse
Garde groepen Junioren Openklasse Show groepen Junioren Openklasse
Garde groepen Jeugd Openklasse Show groepen Jeugd Openklasse
Garde groepen Hoofd Openklasse Show groepen Hoofd Openklasse

Tilfiguren
In verband met de veiligheid zijn de regels voor tilfiguren omvangrijker.

Algemeen
Kruistilfiguren tellen als tilfiguren boven het hoofd. Schouderstand en sprongtilfiguren tellen
niet als tilfiguren boven het hoofd. Bij gecombineerde tilfiguren, waarbij de tilhoogte wordt
veranderd, telt steeds de eerstgetoonde hoogte mee voor maximaal toegestane tilfiguren.
Enkel de juniorenklasse is een uitzondering op deze regel. De veiligheid van de actieven
heeft de 1e prioriteit. Het risico van de getoonde tilfiguren mag het niveau van de actieven
niet overstijgen. Bij een tilfiguur of werpfiguur dient

Juniorenklasse
Tilfiguren boven het hoofd zijn maximaal 3 keer per dans toegestaan, daarbij geldt dat
minstens 3 dansers (tillers) 1 danser (getilde) mogen tillen.
Valtilfiguren zijn enkel met vasthouden en gecontroleerd opvangen toegestaan.
Tilfiguren boven het hoofd die bestaan uit meerdere etages zijn verboden.
Alle tilfiguren waarbij een persoon staand vanaf schouderhoogte van de tiller getild wordt zijn
verboden.
Werptilfiguren (wegwerpen en slingeren) zijn verboden.

Jeugdklasse
Alle tilfiguren (ook werptilfiguren) zijn toegestaan mits de getilde persoon duidelijk zichtbaar
en vóór de landing op de grond wordt opgevangen.

Hoofdklasse
Alle tilfiguren (ook werptilfiguren) zijn toegestaan mits de getilde persoon duidelijk zichtbaar
en vóór de landing op de grond wordt opgevangen.

Heeft u hulp nodig of heeft u vragen?
Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen en nog vragen hebben of hulp willen? Neem
dan gerust contact op met onze Technische Commissie van het NDO via
TC@ndo-danssport.nl. Zo kunt u bijvoorbeeld videomateriaal opsturen van bepaalde
elementen in uw dans waarover u niet zeker bent of deze zijn toegestaan. Onze Technische
Commissie helpt u graag met zulke vragen.

We zien uw dansers graag verschijnen op een van onze toernooien!
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