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1. Ranking categorieën. 

1.1. Voor volgende categorieën worden Ranking tabellen opgemaakt: 
 

Categorieën Standard Latin 
Juvenile I X X 
Juvenile II X X 
Junior I X X 
Junior II X X 
Youth X X 
Adult X X 
Senior I X X 
Senior II X X 
Senior III X X 
Senior IV X  

2. Welke dansparen worden opgenomen in de Ranking tabellen. 

2.1. Dansparen die lid zijn van een club aangesloten bij Danssport Vlaanderen worden in de 
Ranking tabellen opgenomen. 
 

2.2. Na een wedstrijd worden alle paren gerangschikt volgens de behaalde uitslag, waarbij eerst de 
S-paren komen, vervolgens de A-paren en ten slotte de Debutanten-paren. Volgens deze 
volgorde worden de ranking punten toegekend die in de ranking opgenomen worden. In deze 
ranking worden de paren gerangschikt volgens het totaal van hun zes beste wedstrijden. 

3. Hoe wordt de rangorde bepaald in de Ranking tabellen. 

3.1. De ranking voor alle categorieën bevat de uitslagen die maximaal 1 jaar oud zijn.  De 1ste plaats 
komt toe aan het danspaar: 
- Dat minimum aan 50% van de aantal DSV-Regionale wedstrijden heeft deelgenomen en 

vervolgens het hoogst aantal punten heeft. 
 

3.2. Bij gelijke stand voor de 1ste plaats zal: 
- Eerst het aantal deelnames aan ranking wedstrijden doorslag gevend zijn. 
- Als het aantal deelnames gelijk is zal de laatste onderlinge uitslag tijdens een Regionale 

wedstrijd in de betreffende ranking, doorslaggevend zijn. 

4. Wat gebeurt er wanneer een danspaar stopt samen te dansen. 

4.1. Een danspaar dat zijn partnerschap officieel heeft beëindigd wordt verwijderd uit de Ranking.  
 

4.2. De club van het danspaar dient onmiddellijk het secretariaat te verwittigen van de beëindiging 
van het partnership. 

5. Ranking Wedstrijden. 

Alle regionale wedstrijden georganiseerd door Danssport Vlaanderen of in samenwerking met DSV 
zijn DSV-ranking wedstrijden en worden ranking punten toegekend. 
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6. Ranking punten. 

6.1. De Ranking punten worden gegeven volgens de basispunten en bonuspunten. 
 

6.2. Voor de bonuspunten wordt rekening gehouden met alle deelnemers. 
 

6.3. Dansparen die tijdens een weekend waarin een DSV-regionale wedstrijd plaats heeft, 
deelnemen aan een WDSF Wereld- of Europees Kampioenschap, zal dit kampioenschap in 
aanmerking komen voor het aantal wedstrijden in de Ranking. Zij ontvangen geen ranking 
punten. 

 
6.4. Ranking punten: 

 
Plaats Basispunten  Bonuspunten 

1 30  1-3 deelnemers    + 1 

2 28  4-6 deelnemers + 3 

3 26  7-10 deelnemers + 5 

4 24  11-15 deelnemers + 7 

5 22  16-20 deelnemers + 9 
6 20  21 en meer deelnemers + 11 

7 18    

8 16  Meer dan 5 juryleden in het jurypanel + 5 

9 14  Deelname aan het Vlaams Kampioenschap +10 

10 12    

11 10    
12 9    

13-15 8    

16-20 7    

21 en meer 6    
 

7. Ranking Kampioenen. 

7.1. De Ranking Kampioen is het danspaar dat op het einde van het kalenderjaar op 1ste plaats staat 
in de Ranking tabel, met minimum 50% van de aantal DSV-Ranking wedstrijden. 
 

7.2. De Ranking Kampioenen worden gehuldigd tijdens de eerste Regionale wedstrijd van het 
nieuwe kalenderjaar. 
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3. Hoe wordt de rangorde bepaald in de Ranking tabellen. 
3.1 De ranking voor alle categorieën bevat de uitslagen die maximaal 1 jaar oud zijn.  De 1ste plaats komt 

toe aan het danspaar: 
Dat minimum aan 50% van de aantal DSV-Regionale wedstrijden heeft deelgenomen en vervolgens 
het hoogst aantal punten heeft. 
Het hoogst aantal punten heeft behaald uit zijn beste resultaten. De 6 beste resultaten worden in 
aanmerking genomen. 

3.2 Bij gelijke stand voor de 1ste plaats zal: 
- Eerst het aantal deelnames aan ranking wedstrijden doorslag gevend zijn. 
- Als het aantal deelnames gelijk is zal de laatste onderlinge uitslag tijdens een Regionale wedstrijd in 

de betreffende ranking, doorslaggevend zijn. 
 

5. Ranking Wedstrijden. 
5.1 Alle regionale wedstrijden georganiseerd door Danssport Vlaanderen of in samenwerking met 
DSV zijn DSV-ranking wedstrijden en worden ranking punten toegekend. 

− Regionale wedstrijden georganiseerd door Danssport Vlaanderen en/of een club 
aangesloten bij Danssport Vlaanderen 

− BDSF Nationale Wedstrijden; 
− WDSF-wedstrijden in België. 

 
6. Ranking punten. 

6.3 Dansparen die tijdens een weekend waarin een DSV-regionale wedstrijd plaats heeft, deelnemen 
aan een WDSF Wereld- of Europees Kampioenschap, zal dit kampioenschap in aanmerking komen 
voor het aantal wedstrijden in de Ranking. Zij ontvangen geen ranking punten. 
6.4. Ranking punten 

Plaats Basispunten  Bonuspunten 
1 50 30  1-3 deelnemers    + 1 
2 42 28  4-6 deelnemers + 3 
3 35 26  7-10 deelnemers + 5 
4 30 24  11-15 deelnemers + 7 
5 26 22  16-20 deelnemers + 9 
6 22 20  21 en meer deelnemers + 11 
7 18  Minder dan 5 juryleden in het jurypanel  -5 
8 16  Meer dan 5 juryleden in het jurypanel + 5 
9 14  Deelname aan een Nationale wedstrijd + 5 

10 12  Deelname aan het Vlaams Kampioenschap + 10 
11 10  Deelname aan een WDSF-wedstrijd in België + 10 
12 9    

13-15 8    
16-20 7    

21 en meer 6    
 
7. Ranking Kampioen. 

7.1 De Ranking Kampioen is het danspaar dat op het einde van het kalenderjaar op 1ste plaats staat in 
de Ranking tabel, met minimum 50% van de aantal DSV-Ranking wedstrijden. 
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