Westfriesche Kunstrij Club
WKC Interclub Bokaal 2018
Zondag 11 november 2018
IJsbaan De Westfries te Hoorn
Betreft: Uitschrijving WKC Interclub Bokaal 2018.
Geachte besturen:
Met veel plezier delen wij u mede dat de volgende editie van de “WKC Interclub Bokaal” georganiseerd wordt
op ijsbaan de Westfries te Hoorn.
Categorieën
Dit is een wedstrijd voor de vrije kür in de categorieën voor bokalen voor dames en heren/meisjes en jongens:
Starters 1 & 2, Pupillen 1 & 2 en Aspiranten 1 & 2.
Tevens organiseren we een simulatie wedstrijd ter oefening voor:
 Solorijden overige categorieen
 IJsdansen (kan ook met open team paren, partner a mag in dezelfde of een andere categorie ook een
paar vormen met een andere partner)
 Solodans
 Paarrijden
 Synchroonschaatsen
 Showrijden
Waar van toepassing zijn bepalend de meest recente reglementen van de specifieke bepalingen en/of de ISU
Regulations, Communications en Guidelines.
Bij deze simulatiewedstrijd krijgen uiteraard ook deze deelnemers ter motivatie een beker ter herinnering. Als uw
rijders hieraan mee willen doen dan graag aangeven of het om de korte en/of de lange kür gaat op het
inschrijfformulier.
IJsdansen
Ter aanvulling op de specifieke bepalingen en/of de ISU Regulations, Communications en Guidelines kan er ook
gekozen worden uit non-isu patroondansen, zoals bv aangegeven bij de patroondansen van het solodansen of
andere patroondansen bv een Hickory Hoedown, een Golden Tulip Waltz etc. Graag op het inschrijfformulier de
gewenste patroondansen aangeven. Voor de vrije dans geldt dat bij andere categorieën niet beschreven in de
specifieke bepalingen en/of de ISU Regulations, Communications en Guideliness een vrije dans dan dient te
voldoen aan de required elements van een Basic Novice Program.
Solodansen
Het solodansen heeft de volgende categorieën en het is mogelijk om zowel voor 1 of meer verplichte dansen in te
schrijven en/of de vrije dans.
Patroon dansen:
NKP= No Key Points, KP = Key Points, seq = sequentie

-Beginner: Novice Foxtrot (2 seq, NKP) en/of Rhythm Blues (3 seq, NKP)
-Juvenile: Dutch Waltz (2 seq, NKP) en/of Canasta Tango (3 seq, NKP)
-Basic Novice: Swing Dance (2 seq, NKP) en/of Tango Fiesta (3 seq, NKP)
-Intermediate Novice: Fourteen Step (4 seq, KP) en/of Tango (3 seq, KP)
-Advanced Novice: Argentine Tango (2 seq, KP) en/of Blues (3 seq, KP)

Rhythm Dans:
-Junior: Rhythm Dance, duur: 2 minuten en 50 seconden plus of min 10 seconden.
inhoud: 2 sequenties van de Argentine Tango achter elkaar, volgorde is optioneel, 1
Pose of Combiniation Pose, 1 Midline/Diagonal/Circular Step Sequence, 1 Set
Sequential Twizzles
-Senior: Rythm Dance, duur: 2 minuten en 50 seconden plus of min 10 seconden.
inhoud: 2 sequenties van de Argentine Tango achter elkaar, volgorde is optioneel, 1 Pose
of Combination Pose, 1 Pattern Dance Step Sequence, 1
Midline/Diagonal/Circular Step Sequence, 1 set Sequential Twizzles
Vrije dans:
-Beginner, & Juvenile, duur: 1 minuut en 30 seconden plus of min 5 seconden.
inhoud: 1 Pose, 1 Straight Line Step Sequence (Style B), 1 Dance Spin (geen combo
spin), 1 Set of Synchronized Twizzles in beide richtingen. 1 Choreo
element uit: Choreo Character Step Sequence, Choreo Spinning Movement,
Choreo Sliding Movement.
-Basic Novice, duur: 1 minuut en 30 seconden plus of min 5 seconden.
inhoud: 1 Pose, 1 Straight Line Step Sequence (Style B), 1 Dance Spin, 1 Set of Synchronized
Twizzles must be in both directions. 1 Choreo Character Step Sequence en nog 1 Choreo
Element uit: Choreo Spinning Movement, Choreo Sliding Movement.
-Intermediate Novice, duur: 2 minuten en 10 seconden plus of min 10 seconden.
inhoud: 1 Pose, 1 Straight Line Step Sequence (Style B), 1 Dance Spin, 1 Set of
Synchronized Twizzles must be in both directions. 1 Choreo Character Step
Sequence en nog 1 Choreo Element uit: Choreo Spinning Movement, Choreo
Sliding Movement.
-Advanced Novice, duur: 2 minuten en 30 seconden plus of min 10 seconden.
inhoud: 1 Pose, 1 Straight Line Step Sequence (Style B), 1 Dance Spin, 1 Set of
Synchronized Twizzles in beide richtingen. 2 Choreo elementen uit: Choreo Character
Step Sequence, Choreo Spinning Movement, Choreo Sliding Movement.
-Junior, duur: 3 minuten en 10 seconden plus of min 10 seconden.
inhoud: 1 Combination Pose of 2 Poses, 1 Step Sequence (Style B), 1 Dance Spin, 1 Set of
Synchronized Twizzles in beide richtingen. 1 One Foot Step Sequence, 2 Choreo elementen uit:
Choreo Character Step Sequence, Choreo Spinning Movement, Choreo Sliding Movement.
-Senior, duur: 3 minuten en 30 seconden plus of min 10 seconden.
inhoud: 1 Combination Pose en 1 Pose of 3 Poses, 1 Step Sequence (Style B), 1 Dance Spin, 1 Set of
Synchronized Twizzles in beide richtingen. 1 One Foot Step Sequence, 1 Choreo Character Step
Sequence, 1 Choreo Spinning Movement, 1 Choreo Sliding Movement.
Levels voor het solodansen gaan volgens ISU www.isu.org en waar aanpassingen nodig zijn volgens de NISA
calling specifications for solodance http://www.iceskating.org.uk/index.cfm/technical/solo-dance-documents/. Voor
vragen sturen wij u de informatie per mail.
Bokaal
Om de WKC Interclub Bokaal te winnen als vereniging dient een club ten minste 3 deelnemers te hebben. De
puntentelling voor het winnen van de bokaal is als volgt: Als een rijder de eerste plaats haalt dan krijgt deze 1
punt voor de club. Haalt een andere rijder de tweede plaats dan krijgt deze 2 punten etc. Het totaal aantal punten
per club wordt opgeteld en de club met het minst aantal punten wint de bokaal. De 3 best geplaatste rijders
worden meegenomen in dit klassement.
Inschrijving
De sluitingsdatum van de inschrijving is: zondag 4 november 2018 om 23:59 uur.
Als er na de sluitingsdatum een rijder wordt teruggetrokken, vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
Inschrijving voor deze wedstrijd is alleen mogelijk via de vereniging behorend bij de licentie.

Muziek
De muziek dient als enige en doorlopende track op een CD startklaar te worden aangeleverd met naam
deelnemer(s), vereniging en categorie. De inschrijfformulieren worden meegestuurd met de uitschrijvingsmail.
Deze dienen gestuurd te worden naar het secretariaat per email op info@wkc-hoorn.nl.
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld is €40,- per deelne(e)m(st)er en €60,- per paar (of ook als een solodanser zowel aan de
verplichte dansen en aan de vrije dans deelneemt en een solorijder zowel korte als lange kuur wil rijden), en
€75,- voor een kwartet en €90,- voor kleine, grote groepen en teams.
Het inschrijfgeld kunt u overmaken op rek. nr. NL65 RABO 0111 5025 19 t.n.v. Westfriesche Kunstrij Club onder
vermelding van WKC Interclub Bokaal november 2018 en uw verenigingsnaam. Dit dient overgemaakt te zijn
vooraf aan de wedstrijd.
Tot slot
Een definitief tijdschema zal na het verstrijken van de sluitingsdatum zo spoedig mogelijk worden rondgestuurd.
Alle rijders krijgen een uitslag van hun categorie.
Wij proberen ondanks de tijdslimiet zoveel mogelijk rijders toe te laten, uiteraard met het principe van plaatsing
op binnenkomst van aanvraag. Mocht er toch blijken dat we niet iedereen kunnen plaatsen, dan zullen we de
desbetreffende verenigingen hier zo snel mogelijk van op de hoogte stellen.
Met vriendelijke groeten,
Westfriesche Kunstrij Club

