Small-Group
Binnen EFDO is gesproken en besloten het komende dansseizoen als pilot per
leeftijdscategorie twee overkoepelende disciplines Small-Group te introduceren. In deze
disciplines hebben verenigingen met kleine groepen ook het komend dansseizoen de
garantie aan (internationale) toernooien en kampioenschappen deel te nemen. Ook in
Nederland willen we deze pilot uitrollen om ervaringen op te doen.
Welke regels gelden voor deze disciplines Small-Group? Hieronder de uitleg:
EFDO introduceert, tijdelijk voor het komend seizoen, 2 nieuwe overkoepelende
disciplines per leeftijdscategorie:
● Small-Group-Garde
● Small-Group-Show
De onderstaande toegevoegde reglementen gelden voor bovenstaande nieuwe
disciplines:
 Aantal personen voor Small-Groups:
● Een Small-Group bestaat uit minimaal 4 en maximaal 7 personen
● In een Small-Group met 4 tot 5 personen, mag maximaal 1 persoon uit een hogere
leeftijdscategorie deelnemen.
● In een Small Group met 6 tot 7 personen, mogen maximaal 2 personen uit een
hogere leeftijdscategorie deelnemen.
Verder mag een junior niet deelnemen in de hoofdklasse en een hoofdklasse kan niet
deelnemen in de juniorenklasse.
 Small-Group-Garde:
In de discipline Small-Group-Garde gelden de reglementen voor mars of garde met
tilfiguren of voor “stijlzuivere” polka. Mars, polka en garde met tilfiguren dansen tegen
elkaar in 1 discipline.
De reglementen overeenkomstig de gekozen gardediscipline (polka, mars of garde met
tilfiguren), inclusief de verplichte elementen zullen toegepast worden.
De beoordelingscriteria van de desbetreffende discipline worden gehanteerd.
Bij inschrijving moet aangegeven worden of de aangemelde dans in de categorie SmallGroup-Garde volgens polka, mars of garde met tilfiguren reglementen gedanst zal
worden.
Danst een vereniging Small-Group-Garde met opgave polka, dan mogen de actieven
tijdens het toernooiweekend niet in een andere Garde-Polka discipline starten, ook niet in
een andere leeftijdscategorie. Hetzelfde geldt voor Small-Group-Garde met opgave mars.
Zij kunnen eveneens niet in een andere Garde-Mars discipline starten. Hetzelfde geldt
voor garde met tilfiguren.

 Small-Group-Show:
In de Small-Group-Show zijn alle stijlen toegestaan. Een mix van verschillende stijlen –
ook dansstijlen die niet tot EFDO behoren– zijn toegestaan. Pure gardedansen zijn
verboden.
Alle deelnemende dansen in de discipline Small-Group-Show zullen beoordeeld worden
volgens de reglementen van de discipline freestyle. Er zijn geen verplichte elementen. De
algemeen geldende voorschriften voor de danstechnische uitvoeringen zullen gehanteerd
worden.
o Zwaartepunten Small-Group-Show
Bij inschrijving moet aangegeven worden in welke stijl de deelnemer hoofdzakelijk zal
aantreden (zwaartepunt). Mogelijke zwaartepunten kunnen zijn karakter, modern,
freestyle of show met tilfiguren. Het gekozen zwaartepunt moet overeenstemmen met het
zwaartepunt van de choreografie van de dans.
Het brengen van een thema of verhaal behoort tot het zwaartepunt karakter.
Een dans met veel elementen uit het domein modern behoort tot het zwaartepunt
modern.
Een vrije creatieve dans behoort tot het zwaartepunt freestyle. Een dans gebaseerd op
tilfiguren behoort tot het zwaartepunt show met tilfiguren.
Indien een vereniging deelneemt in Small-Group-Show met de focus op modern, mogen
de actieven van deze discipline niet meer deelnemen in enig andere discipline show
modern tijdens het volledige toernooiweekend, ook niet in een andere leeftijdscategorie.
Het startverbod geldt voor elke individuele actieve uit deze overeenstemmende SmallGroup-Show. (Hetzelfde geldt voor freestyle, karakter en show met tilfiguren).
Indien de opgave van het zwaartepunt door de verenging niet overeenstemt met het
gebrachte zwaartepunt van de dans, zal de vereniging geïnformeerd worden en het
zwaartepunt van de dans zal aangepast worden door de technische commissie van
EFDO.
Het bepalen van het juiste zwaartepunt zal gecontroleerd worden door de technische
commissie van EFDO.
Een bijkomende start van de dansers in een groepsdiscipline die nieuw toegekend werd
door de technische commissie EFDO, is in het gehele toernooiweekend verboden.
Hebben één of meer actieven in het toernooiweekend reeds deelgenomen in een
groepsdiscipline die nieuw werd toegekend door de technische commissie EFDO, wordt
1 van beide dansen gediskwalificeerd. Welke dans gediskwalificeerd wordt is een keuze
van de vereniging.
De beslissing van de technische commissie EFDO wordt op het toernooi zelf genomen
en is voor het hele seizoen geldig zolang het gedanste zwaartepunt van de choreografie
niet omvangrijk gewijzigd wordt.

Tegen de beslissing van de technische commissie EFDO is geen protest mogelijk.
N.B. Ook voor de nieuwe disciplines Small-Group-Garde en Small-Group-Show worden
voorgaande principes gehandhaafd dat elke actieve, ongeacht de leeftijd, slechts 1 keer
in een toernooiweekend in elke discipline mag deelnemen. Een dubbele start van een
actieve in dezelfde discipline op 1 toernooiweekend is niet toegestaan.

