SELECTIEREGLEMENT BEST SHOW TEAMS FINALE
1

DEMO

De Best Show Teams Finale, afgekort BSTF, is een finalewedstrijd voor de groepen met het hoogste
aantal punten in de eindranking van het A-circuit.
Iedere groep moet aan minimum 4 van de 5 demowedstrijden deelnemen, wensen ze kans te maken
op een selectie voor de BSTF. De 4 hoogste punten die behaald werden tijdens de wedstrijden van het
circuit, tellen mee voor deze ranking.
De puntenverdeling wordt opgesteld als volgt:
1ste plaats:
2de plaats:
3de plaats:
…
20ste plaats:
Voorbeeld:

Wedstrijd 1:
Wedstrijd 2:
Wedstrijd 3:
Wedstrijd 4:
Wedstrijd 5:

200 punten
190 punten
180 punten
10 punten
160 punten
100 punten
120 punten
180 punten
120 punten

→ Totaal: 160 + 120 + 180 + 120 = 580 punten

→ De vier groepen die aan het einde van het democircuit het hoogst gerangschikt staan,
worden automatisch geselecteerd voor de BSTF.
→ Om geselecteerd te worden voor de Best Show Teams Finale dient in de eerste plaats een
selectienorm behaald te worden: het gemiddelde van de vier hoogst behaalde eindresultaten
in het voorbije democircuit is ≥ 70 punten.
→ In het geval van ex aequo’s wordt de volgorde bepaald op basis van de artistieke scores,
daaropvolgend de uitvoeringsscores en tot slot de scores voor moeilijkheid. Hiervoor wordt
de gemiddelde score genomen van de deelgenomen wedstrijden.
→ Daarenboven kan het overlegplatform Demo een “wildcard” toekennen om een demogroep
te selecteren uit alle circuitwedstrijden om de 5de selectieplaats in te vullen. Het team dat
zich via een wildcard kan selecteren, dient te voldoen aan bovenstaande selectienorm. Ze
kunnen eveneens meedingen naar de titel. Voor het toekennen van de “Wild Card” wordt
niet gekeken naar een vast patroon. Een demogroep die een origineel nummer brengt, een
sterke afwisseling tussen verschillende gymnastische elementen, … kan in aanmerking
komen voor de “Wild Card”. Het team dat de wild card ontvangt zal als eerste aantreden
tijdens de finale.
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→ Op de BSTF wordt dezelfde oefening gebracht als tijdens de voorgaande circuitwedstrijden.
De winnaar van de BSTF mag het daaropvolgende circuitjaar niet meer deelnemen met
dezelfde oefening. Een nieuwe oefening wordt gedefinieerd als “een oefening met andere
muziek, een nieuwe choreografie, andere (show)kledij en attributen”.
→ Andere (finale)groepen mogen wel een tweede keer het circuit doorlopen met dezelfde
oefening. Finalegroepen maken dan echter geen kans meer om een tweede keer
geselecteerd te geraken voor de BSTF. Eenzelfde oefening mag immers nooit tweemaal op de
BSTF gebracht worden.
→ Voor het afstemmen van de belichting dienen alle deelnemende clubs tijdens de repetitie de
wedstrijdkledij te dragen.
→ De dans-, demo- en rope skippinggroepen worden geselecteerd door de
GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw. Er dient € 40 deelnamegeld per team betaald te
worden.
→ De demoteams strijden om de titel “Best Demo team”. De winnende demoteams van de
Finale ontvangen een geldprijs (1ste plaats: € 500, 2de plaats: € 300, 3de plaats: € 175).
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DANS

De Best Show Teams Finale is de finalewedstrijd voor de groepen met het hoogste aantal punten in
de danscircuit-ranking enkel voor de leeftijdscategorie ‘Adults A-circuit’ die aan minimum twee
danscircuitwedstrijden hebben deelgenomen.
Voor dans worden de 3 beste modern- en 3 beste trends nummers geselecteerd. De 2 beste punten
die behaald werden tijdens de wedstrijden van het circuit tellen mee voor deze ranking.
→ Bij een ex aequo wint de groep met de hoogste score voor samenstelling en daaropvolgend
de score voor uitvoering.
→ Wanneer twee dansteams van eenzelfde club in aanmerking komen voor een selectie voor
de Best Show Teams Finale (in elk genre 1 team) op basis van hun punten, mag enkel het
team met de hoogste ranking effectief deelnemen aan de Finale.
→ Op de Best Show Teams Finale wordt dezelfde choreografie gebracht als tijdens de
voorgaande circuitwedstrijden. De winnaar van de Best Show Teams Finale mag het
daaropvolgende circuitjaar niet meer deelnemen met dezelfde choreografie. Een nieuwe
choreografie wordt gedefinieerd als “een choreografie met andere muziek, een nieuwe
choreografie, andere (show)kledij en attributen”.
→ Andere (finale)groepen mogen wel een tweede keer het circuit doorlopen met dezelfde
choreografie. Finalegroepen maken dan echter geen kans meer om een tweede keer
geselecteerd te geraken voor de Best Show Teams Finale. Eenzelfde choreografie mag
immers nooit tweemaal op de Best Show Teams Finale gebracht worden.
→ Voor de Best Show Teams Finale kan slechts een team per club geselecteerd worden,
namelijk dit met de hoogste punten in de ranking (A-circuit Adults).
→ Voor het afstemmen van de belichting dienen alle deelnemende clubs tijdens de repetitie de
wedstrijdkledij te dragen.
→ De dansgroepen worden geselecteerd door de Gymnastiekfederatie. Inschrijven voor de
Best Show Teams is dus niet mogelijk. Het deelnamegeld bedraagt € 40 per team.
→ De dansteams strijden om de titel “Best Jazz Dance Team” en “Best Trends Dance Team”.
De winnende demoteams van de Finale ontvangen een geldprijs (1ste plaats: € 400, 2de
plaats: € 100). Elke deelnemende groep ontvangt een aandenken.
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ROPE SKIPPING DEMO

De top 5 demoteams op de A-democup selecteren zich voor de Best Show Teams Finale. Plaatsen 6 en
7 van de A-democup zijn reserveteam in het geval teams uit de top 5 niet kunnen deelnemen aan de
Best Show Teams Finale.
→ Een club kan maximum 1 demoteam inschrijven voor de democup van het A-niveau. Andere
teams kunnen alsnog een selectie afdwingen voor het A-niveau via de democupwedstrijd van
het B-niveau.
→ Enkel bij de democup kan de top 3 van het B-niveau zich selecteren voor de democup van het
A-niveau.
→ Indien een demoteam beslist niet deel te nemen aan het A-niveau wordt er niet verder
doorgeschoven.
→ Een club kan er ook voor kiezen om enkel deel te nemen in het B-niveau, indien men oordeelt
dat beide teams in deze stroom thuishoren.
→ Het is niet toegestaan (indien je over 2 teams beschikt) om het beste team in te schrijven in
het B-niveau en het minder goede team in het A-niveau om zo meer selecties af te dwingen
voor het A-niveau.
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