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Brado Hiphop regels seizoen 2018– 2019 
 

 

De organisator 

Als de Brado een wedstrijd toewijst aan een organisator, is de organisator volledig financiëel 

verantwoordelijk voor zijn/haar gemaakte kosten en aanvaard de Brado onder geen beding 

aansprakelijkheid. De organisator moet de volgende regels in acht nemen: 

- Het Brado logo moet vermeld worden op alle publicaties en social media welke betrekking hebben op 

de wedstrijd. Denk aan: aankondigingen, persberichten, advertenties, facebook e.d. 

- Een organisator is verplicht de juryleden tijdig bekend te maken (uiterlijk 4 weken voor de wedstrijd) aan 
het Brado bestuur. 

 

 

Verdere aandachtspunten voor de organisator 
- Brado organisatoren van Hiphop wedstrijden moeten minimaal 2 juryleden kiezen ( bij voorkeur 3) van 

de Brado hip hop jurylijst. Deze staat online gepubliceerd op de Brado website 
- Indien een 3e jurylid niet voorkomt op de Brado hip hop jurylijst dient deze te worden aangevraagd 

bij het Brado bestuur. 
- Een jurylid mag maximaal twee Brado wedstrijden per seizoen jureren. Tussen de 1e en de 2e 

wedstrijd moet dan wel 2 wedstrijden hebben plaatsgevonden. 
- Juryleden mogen geen leraren zijn van aangesloten Brado scholen 
- De juryleden worden na goedkeuring van het bestuur op de website gepubliceerd. 
- De organiserende school dient iemand de gehele dag beschikbaar te stellen als hulp v.d. scruteneer. 
- Entreeprijs voor deelnemers en toeschouwers bedraagt per persoon 5 euro. 
- Deelnemers betalen daarnaast 3 euro startgeld per persoon, als de dansers aangesloten zijn bij een 

dansschool die lid is van de BRADO. Overige dansers betalen 10 euro startgeld. 
- Juryleden / officials worden door de organisator betaald en verzorgd. 
- De vloeroppervlakte moet minimaal 10x10 meter zijn. 
- Roken binnen is niet toegestaan. 

 

De Brado dient zorg te dragen de wedstrijd te laten verlopen volgens de Brado reglementen en tradities. 

Veranderingen, zoals datum, plaats, accommodatie en kosten dienen vooraf met het Brado bestuur 

besproken te worden. 

Let op: In hoge uitzondering mag een Brado wedstrijd teruggegeven worden. 
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Jurering van de wedstrijd 

- Bij elke wedstrijd moeten 3 juryleden aanwezig zijn. Het aantal juryleden is altijd een oneven aantal. 

Zij moeten afzonderlijk jureren, er mag niet met elkaar worden overlegd. 

- juryleden mogen gedurende de wedstrijd hun bevindingen niet kenbaar maken aan andere juryleden, 

organisator, deelnemers, trainers of andere personen. 

- Tijdens het jureren moet alle communicatie via de wedstrijdleider verlopen. Mocht zich er 

een probleem voor doen dan wordt dit op dat moment met discretie behandeld. 

- De wedstrijduitslag van het jurypanel is bindend, hierover is geen discussie mogelijk.  
- Scrutineer houdt een jury briefing vooraf aan de wedstrijd, brengt daarmee de jury op de hoogte van 

wat van hen verwacht wordt en houdt toezicht dat de jury ook dat daadwerkelijk uitvoert gedurende de 
wedstrijd. 

 

In een jurypanel mogen de volgende combinaties niet voorkomen: 

- Echtparen of familieleden tot in de tweede graad en/of personen die samen een huishouden vormen. 
- Partners of collega's in dienst van of samenwerkend met een ander jurylid. (Dus geen 

zakelijke overeenkomst). 

- Brado leden met een eigen school. 
- Juryleden zullen geen eigen kinderen beoordelen. 
- Juryleden mogen geen lesgeven bij een aangesloten Bradoschool en/of aangesloten Hip Hop school. 
- Juryleden mogen zelf niet dansen in de Master of Star bij de IDO i.v.m. de Openklasse 

 

 
 

Inschrijven deelnemers 

HipHop dansers kunnen alleen worden ingeschreven door een Brado school en/of aangesloten Hip Hop 

school. Inschrijven kan men doen via het Hip Hop wedstrijdsecretariaat door de aanmeldingen te sturen 

naar Hiphop@bradodansen.com.  Dit kan alleen gedaan worden door een leraar/lerares van de Brado 

school of een door hem/haar aangewezen wedstrijdcaptain. 

De inschrijving moet op vrijdagavond 00.00 uur, 9 dagen voor de wedstrijd, zijn binnengekomen bij het 

Wedstrijdsecretariaat. Het kan voorkomen dat in een enkel voorkomend geval een andere deadline voor 
inschrijving wordt gehanteerd. Deze wordt dan duidelijk kenbaar gemaakt op de convocatie. 

Inschrijvingen die worden ontvangen na sluiting van de inschrijftermijn, kunnen worden afgewezen. Het 

lid wordt hiervan in kennis gesteld. Afmeldingen kunnen aan het wedstrijdsecretariaat tot 48 uur voor de 

aanvang van de wedstrijd worden doorgegeven. Bij het niet tijdig afmelden brengt de wedstrijdsecretaris 

€5,00 euro administratiekosten per danser in rekening, die voor aanvang van de volgende te dansen 

wedstrijd moet worden voldaan. De Hip Hop danser(es) of teamcaptain kan tot uiterlijk een half uur voor 

aanvang v.d. wedstrijd het(de) startnummer(s) afhalen. Mocht een danser(es) te laat zijn voor de 

wedstrijd, wordt het door het wedstrijdsecretariaat mogelijk gemaakt in te stappen in een eventuele 

herkansingsronde (mits deze er is). De wedstrijdsecretaris controleert of de HipHop danser(es) in de juiste 

categorie wordt ingedeeld. Het wedstrijdsecretariaat houdt de prestaties van de Hiphop danser(es) bij. 
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Wedstrijd 

Voor aanvang van de wedstrijd vindt de volgende procedure plaats: 

- Alle deelnemers en bezoekers betalen aan de kassa van de organisator 5,-  entree. 
- Deelnemers betalen €3,- deelnamekosten, eventueel bij een wedstrijdcaptain, indien de deelnemers 

aangesloten zijn bij een dansschool die lid is van de BRADO; overige deelnemers betalen 10,- euro 
deelname kosten. 

- De ''captain'' draagt de deelnemerskosten af aan het wedstrijdsecretariaat en deze ontvangt daarna de 
envelop met startnummers. 

- De muziek voor de formations dient 2 dagen voor aanvang van de wedstrijd beschikbaar te zijn voor de 
organisator, met eventuele bijzonderheden omtrent de betreffende muziek en entree van het team.  
De muziek kan worden aangeleverd plus eventuele bijzonderheden via mail bij ons 
wedstrijdsecretariaat: hiphop@bradodansen.com 

 
 

Leeftijdscategorieën 

De volgende leeftijdscategorieën worden gehanteerd bij de Brado Hiphop wedstrijden: 

- Leeftijdscategorie Mini Kids: t/m 7 jaar 
- Leeftijdscategorie Kids: t/m 11 jaar. 
- Leeftijdscategorie Juniors : 12 t/m 15 jaar 
- Leeftijdscategorie Adults: 16 jaar of ouder. 

 

De leeftijd van de danser wordt bepaald door het geboortejaar. D.w.z het hele dansseizoen waarin je 16 

wordt, dien je bij de adults te dansen. Daarbij rekening houden dat het Brado seizoen loopt van 1 

september t/m 31 augustus. 

 
Categorie geboortejaar 

- Mini Kids  2012 of later 
- Kids  2008, 2009,2010,2011 
- Juniors  2004 of 2005, 2006 en 2007 
- Adults  2003 of eerder 

 

 

Brado Hip Hop omvat verschillende categorieën 

- Solo: debutanten 
- Duo: debutanten 
- Strict Small Groups: 3 t/m 7 personen 
- Formations: 8 tot maximaal 24 personen 
- Solo: Open klasse 
- Duo: Open klasse 
- Show Small Groups:  max 10 personen 

Let op: De open klasses zijn speciaal voor de Masters en Stars van de D.D.S. en eventueel andere 

Brado Hiphop dansers die zich bij een Open klasse willen voegen. 

Dansers die bij andere bonden als UDO en DDS bewezen hebben de categorieën beginner/Prechamps te zijn 
ontstegen kunnen bij de BRADO alleen starten in de OPEN Klasse. M.a.w. De BRADO debutanten klassen zijn 
uitsluitend bedoelt voor laagdrempelige instroom van wedstrijddansers. 
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Promotiesysteem 

Bij de SOLO en DUO categorie debutanten in de categorieën ADULTS en JUNIOREN wordt een promotiesysteem 
gehanteerd. 

- 3x 1e plaats binnen 1 seizoen betekent promotie naar Open Klasse 
- 5x geëindigd in de top 3 binnen 1 seizoen betekent promotie naar Open Klasse 

 
Bij de start van een nieuw seizoen gaan alle tellers van de promotie weer op nul.  
 

Let op: Deze promotieregel geldt alleen binnen de Brado , wanneer een top 3 notering of 1e plaats  is gehaald bij 

minimale deelname van 8 solo’s en/of duo’s. 

 
 

OPEN Klasse 
Indien een startnummer in een nieuw seizoen start in een nieuwe leeftijdscategorie MAG men weer starten in 
de debutanten categorie en hoeft men niet per definitie weer te starten in de OPEN Klasse. Vanzelfsprekend 
kan men wel weer volgens de promotieregels gepromoveerd worden in hetzelfde seizoen naar de OPEN 
Klasse. 
 
OPEN KLASSE is OPEN en dus mogen alle debutanten die de uitdaging willen aangaan met de open klasse 
starters zich ook inschrijven voor de OPEN klasse. 
 
KIDS kennen geen OPEN klasse. Echter KIDS mogen ook starten in de OPEN Klasse indien men dat wil. 
Voor KIDS die met kop en schouders boven de rest uitsteken en veelvuldig de KIDS-uitslagen domineren wordt 
in overleg met coaches/captains bekeken of men niet beter kan starten in de OPEN klasse. 
 

Extra informatie m.b.t duo, small groups en formations 

Duo's 

- Het geboorte jaar geldt. 
- De oudste starter bepaalt de leeftijdscategorie 
- De jongste sterter mag niet meer dan 2 jaar jonger zijn dan de ondergrens van de door de oudere 

partner bepaalde leeftijdscategorie. 
- Het leeftijdsverschil tussen de partners uit de verschillende leeftijdscategorieën mag niet meer dan 

3 jaar bedragen. 
- Het is altijd mogelijk om dispensatie aan te vragen bij het BRADO-bestuur. 

 

Small groups en formations 

- Het geboorte jaar geldt 
- De oudste starter bepaalt de leeftijdscategorie 
- De jongere deelnemers mogen niet meer dan 2 jaar jonger zijn dan de ondergrens van de door de 

oudere dansers bepaalde leeftijdscategorie. 

- Verder mag het aantal jongere deelnemers niet meer dan 50 % van het totaalaantal personen (van 

de group/formation) overschrijden. 
- Het leeftijdsverschil tussen de partners uit de verschillende leeftijdscategorieën mag niet meer dan 

3 jaar bedragen. 
- Het is altijd mogelijk om dispensatie aan te vragen bij het BRADO-bestuur. 
- Formations en SHOW Small Group klasse geen leeftijdscategorieën, doch één Open Klasse. 
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Muziektempo en Muzieklengte 

- Solo (1 persoon) 1 minuut, 108 - 112 bpm 
- Duo (2 personen) 1 minuut, 108- 112 bpm 
- Strict Small Groups (3 t/m 7 personen) 2 minuten, 108-112 bpm 
- Formations (8 tot 24 personen) 2:30 minuut tot maximaal 3 minuten met een uitloop van 5 seconden. 
- Show Small Groups (max 10 personen): 2:30 minuut tot maximaal 3 minuten met een uitloop van 5 seconden.  

 

 

Muziekkeuze 
 

Muziek voor de Solo, Duo en Strict Small Groups wordt door de organisator bepaald.  
 
Muziek voor de Formations en de Show Small Groups wordt bij de organisator aangeleverd; Bij voorkeur de 
muziek digitaal aanleveren bij het bradowedstrijdsecretariaat per email 1 week voor aanvang van de wedstrijd.  
Mocht het onverhoopt niet mogelijk zijn de muziek digitaal aan te leveren dan graag melding maken van de 
uitzondering bij het wedstrijdsecretariaat en in die voorkomende gevallen uiterlijk een half uur voor aanvang 
van de wedstrijd te worden aanleveren op CD; Per Formation/group moet 1 track op de CD staan; Het team 
is dan zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de CD. 
 
De muziek moet altijd aan de leeftijd van de dansers zijn aangepast en de lyrics mogen geen onbehoorlijke 
woorden bevatten. Choreografie moet altijd zijn aangepast aan de leeftijd en mag geen vulgaire of 
suggestieve bewegingen bevatten. 
Voor Solo, Duo en Strict Small Group geldt, dat de minimale tijdsduur gedanst moet worden. 
Solo's en Duo's dansen 2 maal per ronde, eenmaal in één grote heat en eenmaal in een kleiner verdeelde 
heat. 
 
In de Finaleronde worden door Solo’s en Duo’s 3 maal gedanst. 1 grote heat, 1 verdeelde heat en nogmaals 
1 grote heat. 

 

Regels waaraan de teams zich moeten houden 
 
De Solo's en Duo's worden ingeloot. Small Groups en Formations dansen op volgorde beslist door loting. Alle 
teams zullen op drie punten worden gejureerd: 
1) Techniek 
2) Choreografie 
3) Uitvoering 
 
Er zal puntenaftrek volgen op de volgende elementen: 

- Niet correct uitgevoerde acrobatische variaties 
- Voor het overschrijden van de tijdslimiet. 

 
 

Kleding 
 

Kledingkeuze is vrij maar dient aangepast te zijn aan de leeftijd van de dansers en moet altijd netjes en 
verzorgd zijn. Uiteraard dient alle kleding binnen de algemene normen van netheid en fatsoen te vallen. Het 
dragen van sportschoenen en/of danssneakers is verplicht. 
Het niet nakomen van deze aspecten zal mogelijk resulteren in aftrek van punten of diskwalificatie. Een en 
ander ter beoordeling van wedstrijdsecretaris en in overleg met de wedstrijdleider. 
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Lifts 
 

Lifts zijn alleen bij Formations en Show klasse toegestaan. Lifts zijn gedefinieerd als: Een beweging of figuur 
waarbij beide voeten van een danser van de vloer zijn met behulp van een andere danser, langer dan één beat 
in de muziek. 
 
Bij de Strict Small groups en bij de DUO categorie zijn lifts niet toegestaan. 

 
Attributen 
 

“Stage Props” (attributen): attributen die niet omschreven kunnen worden als kleding mogen NIET worden 
gebruikt.  Toegestane stage props/attributen moeten gedurende de gehele voorstelling bij zich gehouden 
worden. Dergelijke kledingstukken mogen binnenstebuiten gekeerd worden, maar mogen NIET weggegooid 
worden tijdens de uitvoering. 
Alles wat kan bijdragen aan de “look” kan worden beschouwd als kleding, zolang dit gedragen wordt als zodanig 
en ook daadwerkelijk vast zit en niet loskomt tijdens het dansen. 
Dingen die vastgehouden worden in de hand, zijn veelal niet te beschouwen als kleding en zal ter beoordeling 
zijn van de wedstrijdsecretaris. 
 
Normen en waarden voor alle deelnemers aan wedstrijden. 
 

- Van alle deelnemers wordt een sportieve instelling verwacht: winnen kan, verliezen hoort er ook bij. 
- Geweld, agressie of intimidatie tegen officials, juryleden of andere deelnemers wordt niet getolereerd. 
- Deelnemers dienen de wedstrijd accommodatie (zoals kleedkamers en toiletten) schoon en netjes te 

houden. Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedaan. 

- Deelnemers moeten andere deelnemers met respect behandelen. 
- Het aanmoedigen van deelnemers is positief en creëert een goede wedstrijdsfeer. Echter het maken van 

extreem harde geluiden welke storend zijn is niet toegestaan. 

 
 
Wedstrijdvoorwaarden 
 
Deelname aan wedstrijden gebeurd op eigen risico. De organisator en de Brado kunnen niet aansprakelijk 
worden gesteld voor schade en/of ongevallen die deelnemers en toeschouwers overkomen. Hiphop dansers 
zijn verplicht alle bepalingen uit dit reglement na te leven. Hiphopdansers die zijn geschorst of uitgesloten op 
grond van de reglementen of door een besluit van het bestuur, mogen niet aan deze wedstrijden deelnemen. 
Voor alle Hiphopdansers geldt een legitimatieplicht. Een geldig legitimatiebewijs dient op verzoek van een 
Brado functionaris te worden getoond. 
 

 
Overstappen naar een andere BRADO-dansschool: 
 

Een wedstrijd hiphop danser bindt zich aan zijn/haar school (gedurende het lopende seizoen van de 1e 
wedstrijd/openingsbrado tot en met de laatste wedstrijd/eind brado), zodat voor of namens deze Bradoschool 
wordt uitgekomen op Bradowedstrijden. 
Tussentijdse veranderingen van Bradoschool zijn voor Brado dansers uitsluitend mogelijk, indien toestemming 
verkregen wordt van beide betrokken Bradoscholen. In verband met de registratie. Is er een geschil tijdens het 
lopende seizoen betreffende de overstap dan zal het bestuur van de Brado hierin beslissen. 
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Algemene Regels 
Het drinken van meegebrachte drank is niet toegestaan, daartegenover is het eten van meegebrachte 
etenswaren voor eigen gebruik wel toegestaan. Bij het drinken van meegebrachte drank is het mogelijk dat 
de wedstrijdleiding het gehele team uit de wedstrijd neemt. Er is dan geen mogelijkheid tot het terug vragen 
van deelnamegeld of entreegelden. 
Voor de drankjes zijn er bij de organiserende dansscholen eventueel consumptiepenningen of munten te 
koop die tevens gebruikt kunnen worden om etenswaren te kopen. Deze zijn na afloop v.d. wedstrijd weer 
terug in te wisselen tegen contant geld. 
 
 
 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Brado bestuur. 


