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Wedstrijdreglement Dog Dance Videowedstrijden

Videowedstrijden
Bij videowedstrijden wordt het wedstrijdreglement Dog Dance van de Nederlandse Dog Dance Bond toegepast,
zij het met enkele aanvullingen die hieronder worden beschreven.
Het inschrijfgeld bedraagt €12,50 per routine voor de kwalificatie klassen en €10,00 voor de recreatie klassen.
In de kwalificatie klassen zijn promotie punten te behalen.
Videowedstrijden tellen niet mee voor de selectie naar Internationale Wedstrijden.
Ringgrootte:
 De ring is bij voorkeur 12 x 15 meter, maar een minimale afmeting van 8 x 10 meter is toegestaan.
Vloer:
 De vloer/ondergrond moet hond vriendelijk zijn. Deze mag niet te hard of glad zijn.
Oefeningen zoals sprongen, kruipen, rollen op een harde of gladde ondergrond zijn niet toegestaan.
Ringafzetting:
 De ringafzetting is tijdens de routine duidelijk zichtbaar zodat het ringgebruik goed beoordeeld kan
worden. Als ringafscheiding kan gedacht worden aan pionnen of iets wat erop lijkt, afzetnet, afzetlint
oid.
Kleding:
 In de winterperiode van 1 oktober t/m 31 maart hoeft bij buitenopnames een kostuum niet persé te
passen bij de routine en de muziek. De kleding moet wel netjes en verzorgd zijn.
Opname en beeldkwaliteit:
 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de video, beeld en geluid en de
ringafzetting.
 Het beeldmateriaal moet duidelijk zijn zodat de routine op een computer of laptop goed door de jury te
beoordelen is.
 Bij onvoldoende beeldkwaliteit wordt de routine niet beoordeeld.
 De routine wordt in 1 keer opgenomen, er mag niet geknipt en geplakt worden.
 De opname wordt vanuit 1 standplaats gemaakt: de camera mag meedraaien met de routine maar mag
niet in- of uitzoomen en er wordt zodanig gefilmd dat ook de ringafscheiding te zien is.
 De routine wordt vanaf de voorkant (alle zijden zijn toegestaan) gefilmd.
Onder voorkant van de ring wordt verstaan: tussen een linker- en rechterhoek.
 Muziek mag niet achteraf onder de beelden worden gemonteerd en moet in het filmpje duidelijk
hoorbaar zijn.
 Een video die voor de wedstrijd wordt gebruikt mag niet openbaar geplaatst worden op welk platform
dan ook. Dit mag wel na de uitslag van de wedstrijd.
 Een ingestuurde video mag 1 keer gebruikt worden voor een videowedstrijd.
Overige aanvullingen:
 De deelnemer stuurt de video naar de wedstrijdorganisatie via WeTransfer.
 De instuurtermijn zal door de wedstrijdorganisatie bij de aankondiging van de videowedstrijd
aangegeven worden.
Aftrekpunten en diskwalificatie
 Oefeningen, uitgevoerd zoals omschreven bij ‘Vloer’ ,geven 0.1/0.3 punten aftrek bij de technische en
artistieke score.
 Verder gelden de normale regels van het wedstrijdreglement.
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Wedstrijdreglement Dog Dance Videowedstrijden

Wedstrijdorganisatie voor videowedstrijden.
 Naast de organisatiepunten genoemd in het wedstrijdreglement ‘punt 7 wedstrijd organisatie’ gelden
voor videowedstrijden uiteraard enkele aangepaste voorwaarden.
 De wedstrijdorganisatie verzamelt (naast de inschrijfformulieren) alle video’s en zorgt ervoor dat deze
genummerd op startvolgorde middels een Cloud-omgeving bereikbaar zijn voor de juryleden.
 De wedstrijdorganisatie zorgt ervoor dat de juryleden de scoreformulieren in het Excelprogramma in
een Cloud-omgeving kunnen openen.
 De wedstrijdorganisatie regelt de juryleden die de wedstrijd gaan jureren.
Er wordt een hoofdjury aangesteld
 Een videowedstrijd wordt door minimaal 2 juryleden,Nederlands en/of buitenlandse juryleden,
gejureerd.
 De juryleden mogen een blijk van waardering ontvangen.
 De wedstrijdorganisatie mag een wedstrijdcatalogus met startlijst en eventuele sponsoren publiceren.
Dit is niet verplicht.
 De wedstrijdorganisatie bepaalt de termijn voor het beoordelen van de routines en de bekendmaking
van de scores.
 Nadat de routines beoordeeld zijn, zorgt de wedstrijdorganisatie er voor dat de uitslagen en de
scoreformulieren aan de deelnemers bekend worden gemaakt.
Eventuele prijzen en promotiepunten worden naar de deelnemers gestuurd.
Hiervoor kan ook een andere partij, bv. hoofdsponsor Farm Food benaderd worden.
Er wordt dan conform de AVG regels extra toestemming aan de deelnemers gevraagd voor het mogen
doorgeven van de postadressen.
 De wedstrijdorganisatie zorgt ervoor dat alle uitslagen bij het wedstrijdsecretariaat komen.
 De wedstrijdorganisatie draagt de vastgestelde afdracht af aan de NDDB.
 De wedstrijdorganisatie mag, wanneer een deelnemer er mee akkoord gaat en er voor getekend heeft,
het routinefilmpje na beoordeling publiceren in een afgesloten online platform.
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