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Brado Stijldansregels seizoen 2019 – 2020 
 

 
A. Klasse indeling. 
Bij de BRADO kan men deelnemen aan de volgende klassen: 

 
−  Juveniles = Kinderklasse 6 t/m 11 jaar 
−  Junioren = Kinderklasse 12 t/m 15 jaar 

−  Nieuwelingen: alle leeftijden 

− Debutanten Startklasse  
−  Debutanten 3e klasse 
−  Debutanten 2e klasse 

−  Debutanten 1e klasse 
−  Startklasse Senioren = een van de partners is minimaal 30 en de andere partner is minimaal 35 jaar 
 
Voor senioren paren, juveniles en junioren paren geldt dat zij ook deel kunnen nemen aan de reguliere klassen 
alleen gelden de promotiepunten die seniorenparen behalen in de debutanten klasse niet voor de NADB 
Seniorenklasse. 
 
Nieuwe paren zullen in hun eerste wedstrijd beoordeeld worden als selectiepaar indien ze inschrijven in de 
Startklasse tot en met 2e klasse. Indien zij het maximale aantal crossen behalen in alle rondes, promoveren zij 
na de finale direct en dansen de volgende wedstrijd mee in de klasse die geldt na promotie (dit geldt voor 
standaard en latin apart). 

 
Is er geen voorronde, maar alleen een dubbele finale, dan geldt dit niet en blijft men definitief in de startklasse 
dansen totdat men promoveert met promotiepunten. 

 
Voor alle reeds dansende paren geldt het normale promotie systeem. 

 
Gewone promotie uit de Startklasse t/m 1e klasse is door het behalen van het benodigde aantal 
promotiepunten (zie bij E). 
 
De nieuwelingen klasse is er speciaal voor paren die nog nooit een wedstrijd gedanst hebben en dat eens 
willen proberen. Paren mogen maximaal 3 keer deelnemen in de nieuwelingen klasse. Daarna moeten zij 
starten in de Debutanten Startklasse. 
 

 
Specialisatie: 

 
Specialiseert een paar zich in Standaard of Latin, dan mag het toch aan Standaard en Latin wedstrijden 
deelnemen. Hierdoor is het mogelijk dat men in een dansdiscipline in een hogere klasse danst dan in de 
andere. 

 
B. Open klasse 
Indien dansers de debutanten klasse ontstegen zijn kunnen zij deelnemen aan de Open Klasse. 
Hierin wordt verder geen onderscheid gemaakt qua niveau. Alle landelijke dansers van de C, B, A en 
Hoofdklassen zijn ook van harte welkom om aan de Open Klasse deel te nemen. 
 
Voor Senioren is er ook een Open klasse voor eenieder die hierin wil starten en voldoet aan de 
leeftijdsgrenzen genoemd hierboven onder A. 
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C. Registratie 

Brado debutanten, die uitsluitend deelnemen aan Brado wedstrijden kunnen zich met het registratieformulier  
laten registreren, waardoor zij via het Inschrijfsysteem met Inlognaam en Wachtwoord door hun dansschool of 
captain kunnen worden opgegeven voor Brado danswedstrijden. De registratieformulieren heeft de 
wedstrijdsecretaris. 

 
Zij hoeven geen danspas aan te vragen bij de N.A.D.B. Het N.A.D.B.-wedstrijdsecretariaat blokkeert 
wel hun naam, zodat zij zich niet kunnen aanmelden voor N.A.D.B.-wedstrijden. 

 

Brado debutanten, die zowel Brado- als N.A.D.B. wedstrijden willen dansen, moeten natuurlijk ook 
geregistreerd zijn, maar dienen bovendien hun lidmaatschap N.A.D.B , voor elk dansseizoen aan de N.A.D.B. 
te betalen. Zij kunnen zich dan individueel inschrijven voor N.A.D.B. wedstrijden en kunnen door hun 
dansschool/captain voor Brado wedstrijden worden opgegeven. Voor N.A.D.B. wedstrijden is een danspas 
nodig. Deze wordt verstrekt bij het voldoen van het lidmaatschap NADB, indien men landelijk gaat dansen. 

 
D. Foutieve klassenindeling 

Mocht een paar abusievelijk in een verkeerde klasse zijn ingedeeld, dan dient het de captain te verzoeken dit 
bij de wedstrijdsecretaris te corrigeren. De dansleraar/captain is verantwoordelijk voor de juiste inschrijving. 

 
E. Promotie 
Promotie kan op de volgende manieren geschieden: 

 
1. Een paar promoveert wanneer het aantal promotiepunten voor die bepaalde klasse is behaald. 

Voor alle klassen geldt, dat de promotiepunten worden meegenomen naar het volgende 
wedstrijdseizoen. 

2. Voor Juveniles en junioren gelden geen promotiepunten. 
Promoveren op basis van punten is daarom niet mogelijk. 

3. Om te promoveren heeft men een vastgesteld aantal promotiepunten nodig. 

Het aantal punten per klasse voor zowel Standaard als Latin American zijn: 

Debutanten Startklasse: 6 
Debutanten 3e klasse: 7 
Debutanten 2e klasse: 9 
Debutanten 1ste klasse: 11 of 20 

 
Promotieschaal. Aantal deelnemende paren 

1-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35 of 
meer 

2 3 4 5 5 5 5 
1 2 3 4 5 5 5 
0 1 2 3 4 5 5 
0 0 1 2 3 4 5 
0 0 0 1 2 3 4 

0 0 0 0 1 2 3 
 

 
In voorkomende gevallen kan het bestuur beslissen een hogere promotieschaal toe te passen om een betere 

doorstroming naar een hogere klasse te bevorderen. 
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Het aantal paren wordt bepaald bij aanvang van de wedstrijd. 

 
Promotie dient door de deelnemende paren zelf te worden bijgehouden aan de hand van de gegevens 
beschikbaar op MyNADB en via mail op te vragen bij ons stijldanswedstrijdsecretariaat. 
 
Promotiepunten, die men zowel tijdens een BRADO wedstrijd als bij een N.A.D.B. wedstrijd behaald worden 
samen geteld. (Dit geldt in seizoen 2019/2020 nog niet voor Startklasse Senioren.) 
Indien een danspaar uit elkaar gaat, vervallen voor beide danspartners de promotiepunten.  
 
Promotie in de Startklasse, 3e en 2e en 1ste klasse van de Standaard afdeling staat los van de Latin afdeling en 
omgekeerd. 
 
Indien Startklasse deelnemers het maximale aantal crossen behalen in alle rondes tijdens hun eerste wedstrijd, 
promoveren zij na de finale direct en dansen de volgende wedstrijd mee in de 3e klasse (dit geldt voor standaard en 
latin apart). 
 

Debutanten 1 paren die promoveren naar de amateur klasse hoeven niet meer in beide disciplines te 
promoveren naar de amateurs. Paren die in de andere discipline niet zijn gepromoveerd moeten zelf aangeven 
of ze willen promoveren. Ze mogen in de discipline waarin zij niet zijn gepromoveerd bij de debutanten blijven 
dansen. Op deze regel is een uitzondering, wil men nog niet naar de amateur klasse, dan kan men, in beide 
disciplines, in de 1ste klasse van de BRADO blijven dansen tot men 20 promotiepunten heeft behaald, echter 
niet meer in de 1ste klasse van de N.A.D.B. Daarna bestaat de mogelijkheid om alsnog in de amateur klasse 
te gaan dansen. 
 
Voor de nieuwelingenklasse is er geen promotie regeling van kracht. Men kan ten alle tijden instappen in de 
Startklasse als men dat zelf wil. 

 
F. Uit te voeren dansen: 

 

Standaard: In alle klassen: Engelse Wals, Tango, Quickstep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extra in Open klasse, Junioren klasse en 1e 
klasse Standaard: 

Slow Foxtrot 

Latin: In alle klassen: Cha Cha, Rumba, Jive 

 Extra in Open klasse, Junioren klasse en 1e 
klasse Standaard: 

Samba 

 
De dans programma's voor alle klassen zijn vrij. 

Figuren dienen echter het ''medaillisten niveau'' niet te overschrijden. 

 

De nieuwelingenklasse kent 4 dansen : Engelse Wals, Quickstep, Cha Cha Cha en Jive 

 
G. Deelnamegeld: 

Deelnemers van bij de BRADO aangesloten dansscholen betalen naast een entreegeld van € 5,00 voor deelname 
€ 3,00 per persoon, dit deelnamegeld wordt vooraf door de captain geïnd, en door hem of haar bij het afhalen 
van de startnummers aan de persoon die voor uitdeling van de startnummers zorgt betaald. 
Wanneer een opgegeven paar niet op de wedstrijd verschijnt, blijft men deelnamegeld verschuldigd, tenzij 
men het wedstrijdsecretariaat tenminste 48 uur tevoren van de annulering in kennis stelt. Dit is de 
donderdagavond voorafgaande aan de wedstrijd. Afmeldingen bij voorkeur per mail.  
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Deelnemers van niet bij de BRADO aangesloten dansscholen betalen €10,00 voor deelname per persoon 

naast het entreegeld van €5,00. 

 

H. Inschrijftermijn: 

Paren die aan een BRADO-wedstrijd willen deelnemen, dienen zich uiterlijk 10 dagen tevoren op te geven 
bij hun dansschool onder overlegging van inschrijfgeld. Men kan uitsluitend via de eigen school inschrijven. 

Op deze manier kan men kenbaar maken dat men slechts €3,00 deelnamegeld hoeft te betalen. Overige 

deelnemers niet aangesloten bij een dansschool die lid is van de BRADO kunnen inschrijven via My.NADB.eu. 
Direct bij de organiserende school inschrijven is dus uitgesloten. 

Het wedstrijdsecretariaat dient 9 dagen voorafgaand aan de wedstrijd ( o p v r i j d a g ) de opgaven binnen te 
hebben. 

 
I. Kleding: 

Op de op 10 maart 2005 gehouden BRADO leraren bijeenkomst is met overgrote meerderheid besloten de 
kledingregels te schrappen. Het dragen van kleding voor dames en heren is daarom vrij. (Dit is in afwijking van 
het kledingvoorschrift van de N.A.D.B.) Uiteraard dient alle kleding binnen de algemene normen van netheid 
en fatsoen te vallen. Overbodig wellicht, het dragen van Ballroom en Latin American wedstrijdkleding is niet 
toegestaan. 

 
J. Captains 

Tijdens de wedstrijd worden de deelnemende teams vertegenwoordigd door maximaal 1 captain. Zij hoeven 
geen entreegeld te betalen maar dienen wel op de lijst te staan van captains voor de wedstrijd. De captain moet 
zich desgevraagd ook kunnen legitimeren. Alle contacten van deelnemers met de wedstrijdleiding dienen via 
hun captain te verlopen. Dit houdt onder meer in dat men vragen met betrekking tot het wedstrijdverloop 
uitsluitend kan richten aan de eigen captain, die indien nodig de wedstrijdleiding raadpleegt. 

Bij het wedstrijd secretariaat is een standaard lijst van captains aanwezig. Mocht hiervan afgeweken worden 
voor een wedstrijd dient dit vooraf kenbaar gemaakt te worden bij het wedstrijdsecretariaat. 

Een captain is per definitie geen actieve danser tijdens de wedstrijd. 

 
Wanneer de captain niet bij een wedstrijd aanwezig kan zijn, wijst zijn of haar dansschool een vervanger aan, en 
geeft deze naam tijdig door aan het wedstrijdsecretariaat opdat de entreelijst tijdig geüpdatet kan worden. 

 
K. Wedstrijdleiding: 
De verantwoording voor de wedstrijd ligt te allen tijde in handen van de organiserende school. 
Als de Brado een wedstrijd toewijst aan een organisator is de organisator volledig financieel verantwoordelijk 
voor zijn/haar gemaakte kosten en aanvaardt de Brado onder geen beding verantwoordelijkheid. 
De organisator is verplicht de juryleden tijdig bekend te maken (uiterlijk 4 weken voor aanvang wedstrijd) aan het 
Bradobestuur, zie voorwaarden P Jurypanel. 
Toepassingen van het wedstrijdreglement en/of eventuele geschillen voor/tijdens de wedstrijd worden met de 
organiserende school besproken door het aanwezige Dagelijks Bestuur, de uiteindelijke beslissing van het D B is 
bindend. 

 
L. Twee partners: 

Het is toegestaan om tijdens eenzelfde wedstrijd met verschillende partners te dansen. Dit geldt zowel voor 
de heer als voor de dame. Dat wil zeggen een partner voor standaard en een andere partner voor latin. 
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M. Wedstrijdsysteem: 

De BRADO-danswedstrijden verlopen volgens het herkansingssysteem. 

Afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers worden paren vanuit de eerste ronde doorgeplaatst 
naar de kwartfinale of halve finale. 
Paren die in de eerste ronde niet voor doorplaatsing in aanmerking komen, krijgen gelegenheid zich 
alsnog te plaatsen via de herkansing. 
Indien in een klasse 25 of meer paren deelnemen, zal er altijd een kwartfinale gedanst worden. 
Het staat organisatoren vrij om tijdens de wedstrijd een Open Jurering en/of een demonstratie te laten 
plaats vinden. 
De telcommissie is bij haar werkzaamheden gehouden aan de toepassing van het in de 
internationale danssport gebruikelijke "Skating System". (TopTurnier). 

 
Er is een mogelijkheid om aan een wedstrijd een extra wedstrijdelement toe te voegen, dit kan alleen 
aangevraagd worden door de organiserende school. Het element mag maximaal 15 minuten extra worden 
toegevoegd aan de time-table. Deze aanvraag van de organiserende school voor een extra element dient voor 
het uitbrengen van de betreffende CONVO een akkoord te heb ben van het Dagelijks Bestuur. 

 
N. Kinderklasse (Juveniles) en Junioren. 

De categorie "Kinderklasse" ook wel genoemd "Juveniles", wordt gevormd voor de leeftijdsgroep 6 t/m 
11 jaar. 
Zodra een van beide partners 12 jaar wordt kan het betreffende paar niet meer deelnemen aan de 
Kinderklasse. Het volgende niveau is dan de junioren klasse voor de leeftijdsgroep 12 t/m 15 jaar. 
Zodra een der partners 16 jaar wordt dan kan ook niet meer deelgenomen worden aan de junioren klasse en 
dien men uit te komen in alleen nog de adults klasse. 

Voor de categorie adults kan men dan gaan deelnemen, al naar gelang het dansniveau, aan een 
van de volgende klassen: 
Startklasse – Debutanten 3 – Debutanten 2 - Debutanten 1 Standaard en/of Latin American. 

 
O. Jurypanel. 
Een jurypanel zal per categorie en klasse in dezelfde samenstelling de hele wedstrijd beoordelen. 

 
Brado organisatoren van Stijldans wedstrijden moeten minimaal 2 juryleden kiezen van de Brado- 
juryledenlijst (voor het aanvragen van deze Brado lijst kan men zich wenden tot de Brado 
secretaris) Voorkeur 3e jurylid ook van deze lijst maar de organisator mag het 3e   jurylid aandragen 
voor het bestuur en deze beslist of deze wordt goedgekeurd om deze wedstrijd te jureren. 
De juryleden dienen op de convocatie te worden vermeld voordat deze wordt verzonden c.q. op de 
Brado site komt te staan. 

 
In een voor een categorie en klasse samengesteld jurypanel mogen de volgende combinaties 
niet voorkomen:  

• Juryleden zullen geen eigen kinderen beoordelen 

• Brado leden met een eigen school 

• Echtparen, 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 

• Een jurylid mag maximaal twee Brado wedstrijden per seizoen jureren 

• Tussen de 1e en 2e jurering moeten dan wel 2 andere Brado wedstrijden hebben 
plaatsgevonden 
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P. Voorwaarden voor wedstrijddansers. 
Deelname aan wedstrijden, door of onder toestemming van de BRADO georganiseerd, geschiedt op 
eigen risico. De organisatie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of ongevallen. 
Bij inschrijving voor deelname aan BRADO-wedstrijden verklaren deelnemers op de hoogte te zijn van 
de reglementen zoals vermeld op deze site. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het 
dagelijkse bestuur van de BRADO. 
 
R. Muziek: 
Als er bij een klasse meerdere series zijn, zal in alle series dezelfde muziek worden gebruikt. 

S. Overstappen naar een andere BRADO-dansschool: 
Een wedstrijddanser 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 
Brado school wordt uitgekomen in Brado wedstrijden. 
Tussentijdse veranderingen van Brado school zijn voor Brado dansers uitsluitend mogelijk, indien 
toestemming verkregen wordt van beide betrokkenen Brado scholen. In verband met de 
registratie deze wijziging van partners ook doorgeven aan de Brado wedstrijdsecretaris. 
Is er een geschil tijdens het lopende seizoen betreffende de overstap dan zal het Dagelijks Bestuur van 
de Brado hierin een besluit nemen. 
 
T. Algemene Mededeling. Eten en drinken: 
Het eten van meegebrachte etenswaren is toegestaan. Het drinken van meegebrachte drank is verboden. 
Het overtreden van deze regel kan tot uitsluiting leiden van de verdere wedstrijd , waarbij men geen reclamatie kan 
doen van startgelden en/of entreegelden. 
Consumptiebonnen/-munten  kunnen op dezelfde dag bij de organiserende school ingeleverd worden. 

 
U. Amateurs: 
Dansparen, die als amateurs deelnemen aan landelijk georganiseer de wedstrijden, zijn van 
deelname aan BRADO wedstrijden in klasse Startklasse - 3 – 2 en 1  standaard en latin uitgesloten 
 
V. Aanvangstijden van de wedstrijden: 
Tenzij anders vermeld vangen de wedstrijden voor Junioren op zondag altijd precies om 10:00 uur 
aan. De zalen zijn 1 uur voor aanvang van de wedstrijd open. 

 
W. Entreegeld: 
De entreeprijs voor deelnemers en bezoekers bedraagt € 5,00 per persoon, te betalen aan de kassa van 
de organiserende school. 


