Boogie Woogie wedstrijdreglement BRBF
Dit reglement is een aanvulling op het “Algemeen wedstrijdreglement BRBF”. Alle regels die daarin
beschreven worden en die in het “Boogie Woogie wedstrijdreglement BRBF” niet weerlegd worden, blijven
van toepassing.
Het “Boogie Woogie wedstrijdreglement BRBF” geldt voor alle categorieën van de Boogie Woogie. De
specifieke reglementen van een categorie zijn een aanvulling op dit reglement, maar kunnen dit ook wijzigen
en hebben altijd voorrang op het meer algemene reglement.
Dit reglement is op de bestuursvergadering in de Nederlandstalige versie behandeld. Om vertaalfouten uit te
sluiten, primeert daarom de Nederlandstalige versie steeds op een versie in een andere taal.
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A. Praktische organisatie van wedstrijden
A1. Muziekkeuze
a. De organisatie voorziet de geschikte muziekstukken per categorie.
b. De diskjockey zal het einde van de muziek aankondigen door een progressieve vermindering van
het volume en dit gedurende vijf à tien seconden. Iedere danser die voor dit signaal stopt zal
uitgeschakeld worden.
A2. Dansvloer
a. De boogie woogie stelt geen specifieke eisen aan de dansvloer.
A3. Indeling der dansronden
a. Zie algemeen reglement.
A4. Ex aequo
a. Paren die ex aequo geplaatst zijn in de finale, dansen samen opnieuw enkel hun quick ronde
gedurende 1 min. op een door de organisator gekozen muziek.
b. Formaties die ex aequo geplaatst zijn in de finale dansen afzonderlijk opnieuw gedurende 1 min.
op hun eigen muziek. De intro wordt niet in aanmerking genomen.
A5. Jurering
a. De richtlijnen van de BRBF worden gevolgd.
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B. Klassenbepalingen
B1. Toegang tot de competitieklassen
a.

Elk Boogie Woogie paar start in de toegelaten categorie en volgt de regels van de promotie.

B2. Junioren  International -klasse
Deze categorie wordt in België volledig opgenomen bij de A -klasse. Internationaal blijft ze wel
bestaan.
a.

Leeftijdsbepaling
Beide leden moeten minstens 8 en mogen niet ouder dan 17 jaar zijn.

B3. A-klasse  International -klasse
a.

Leeftijdsbepaling
Elk lid moet minstens 15 jaar oud zijn.

b.

Promoveren
Er is geen promotie mogelijk.

c.

Muziek
De dansparen dansen hun slow ronde tussen 1.30 min en 1.45 min op een snelheid tussen 27 en
30 BPM.
De dansparen dansen hun quick ronden 1.30 min lang op een snelheid tussen 48 en 52 BPM.
De muziekkeuze komt uit een selectie van 40 nummers, gekozen en verspreid door het bestuur.
Steeds 1 paar op de vloer.

B4. Senioren  International -klasse
Deze categorie wordt in België volledig opgenomen bij de BW C, BW B of BW A naar conform de
regels. Internationaal blijft ze wel bestaan.
a.

Leeftijdsbepaling
De jongste van het koppel moet minstens 35 jaar oud zijn en de oudste minimum 40 jaar.

B5. Formaties
a.

Leeftijdsbepaling
Dansers in een formatie voor volwassenen zijn dan minimaal 12 jaar. Promoveren
Er zijn geen promoties vanuit de formatiecategorieën.

b.

Muziek
Alle formaties dansen tussen 2.45 min en 3.00 min alle muziek onderbrekingen, opkomen, intro
en afmars inbegrepen.
Er is geen snelheidslimiet opgelegd.

c.

Specifieke informatie
Minimum 4 en maximum 6 paren

B6. B-klasse
a. Leeftijdsbepaling
Er is geen leeftijdsbegrenzing.
b. Promoveren
De paren kunnen vrij promoveren naar de A-klasse.
c.

Muziek
De dansparen dansen 1.30 – 1.45 min op een snelheid van 48 bpm.
De muziekkeuze komt uit een selectie van 40 nummers, gekozen en verspreid door het bestuur.

d. Aantal dansparen
Max 2 paren op de vloer. 1 paar in de finale.
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B7.C-klasse
a. Leeftijdsbepaling
Er is geen leeftijdsbegrenzing
b. Promoveren
De paren kunnen vrij promoveren naar de. B-klasse of de A-klasse. Men maximaal 2 seizoenen in
deze categorie dansen.
c.

Muziek
De dansparen dansen 1.30 min op een snelheid van 44 - 46 bpm.

d. Aantal dansparen
Max 2 paren op de vloer.
e. Specifieke informatie
Muzikale interpretatie is toegestaan, maar worden niet gejureerd.
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