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Wedstrijdreglement: Cubaanse Rueda Awardcontest 

De wedstrijd is voor iedereen met een dansniveau van minimum half gevorderd. 

Iedere deelnemer krijgt 50% korting op het partyticket van “salsa Fiesta” op zaterdag 25 april 

2015 met een optreden van een Cubaanse live band RAICES SONORAS. 

Er is een aparte kleedruimte voorzien voor de deelnemers alsook frisdrank. 

Pre- registratie is verplicht!! Uiterlijk inschrijven voor 15 april 2015  

Rueda teams: 

1/ Elk Rueda team moet bestaan uit min. 3 koppels en max. 6 koppels. De capaciteit is max. 6 

deelnemende teams en de teams die zich als eerste registreren worden als eerst geselecteerd 

om deel te nemen. Wanneer het minimum aantal inschrijvingen van 3 deelnemende teams niet 

is bereikt behoud de organisatie het recht om de wedstrijd te annuleren 

2/ Er zijn max. 2 instructeurs toegestaan per team. Een instructeur is een persoon die “ De 

Rueda” heeft geleerd op een hoger niveau dan half gevorderd en de figuren roept. 

Inschrijving via mail naar salsa.fiesta.solara@gmail.com 

De inschrijving en registratie moet gebeuren voor 15 april 2015 en de volgende gegevens 

bevatten:  

 De naam + email van iedere deelnemer van het team 

 De naam + email + gsmnr van de contactpersoon 

 De naam + email van de instructuers 

 De naam + email van het reservekoppel . Ieder team moet een reserve koppel voorzien 

in het geval dat er 1 koppel door omstandigheden niet kan deelnemen. 

 Het team zend ook 2 muzieknummers in, een eerste keuze en een tweede keuze. In het 

geval er 2 teams hetzelfde muzieknummer kiezen. In dat geval zal de volgorde van 

inschrijving gevolgd worden. Wie het eerste zijn muziek inschrijft heeft de eerste 

keuze.  

 ieder team brengt op de dag van de wedstrijd zijn muzieknummer mee op cd’s of USB 

stick.  

De Rueda show. 

Het gebruik van allerlei accessoires is toegestaan om het optreden te verrijken. De Rueda 

moet altijd het karakter van Cubaanse salsa bevatten. Acrobatics, lifting figuren en alle andere 

niet salsa elementen mogen bijgevoegd worden maar mogen NIET het hoofdaspect zijn. Wij 

verwachten Cubaanse Rueda ! Een niet geroepen figuuruitvoering mag niet langer dan 24 

maten duren, daarna moet per se een rueda commando op worden geroepen of met de hand 

aangeduid. Het doel is een goed functionerende geroepen rueda te performen in showstijl. 
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De muziek 

De geselecteerde muziek moet 2.45min tot 3.15min duren. Maar niet langer dan 3.30 min. Als 

je gemixte muziek gebruikt moet deze minstens 75% salsa ritme bevatten. Ieder team brengt 

zijn eigen gekozen muziek mee op cd of USB stick. Vergeet dit niet! 

De wedstrijd 

De wedstrijd gebeurt in 2 delen.  

 Het eerst deel zal elk team op zijn eigen gekozen muziek dansen. 

 Het tweede deel zal de dj zelf de muziek kiezen van max. 2.5 min, en zullen 2 à 3 

teams tegelijkertijd een Rueda dansen. Dit is het sociaal/ zelf geïmproviseerd deel. De 

jury beslist na het eerste deel welk team tegen welk team zal dansen. 

7/ De volgorde van de teams wordt geloot op de dag van het evenement. Alle teams moeten 

minstens 30 min voor de wedstrijd aanwezig zijn in de backstage en klaar zijn min. 20 

minuten voor het optreden. De wedstrijd start om 20u30. De deuren gaan open op 20u00. De 

deelnemers worden vanaf 19u00 verwacht ten laatste 19u30.  

Awarduitreiking 

De 3 finalisten ontvangen een Rueda Award contest 2015 en worden gekozen door 

- Professionele juryleden van Cubaanse dans. De punten worden gegeven van 0 tot 10. 

- Publieke stemming ( bv gejuich)  

Als het een gelijkspel is, dan zullen de teams weer dansen op zelf gekozen muziek van de dj 

en de reactie en het gejuich van het publiek zal bepalen wie er wint. De beslissing van de jury 

is bindend. De jury mag geen deel uit maken van het concurrerende Rueda team niet als 

danser of choreograaf. 

De jury zal zich richten op: 

a. Energie en enthousiasme bij het dansen 

b. Technische prestaties, stijl en flow, gesynchroniseerde bewegingen 

c. Complexiteit en uitdaging in moves/ variaties en combinaties van Rueda de casino 

d. Dynamiek, creativiteit, techniek, muziekkwaliteit 
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Alle dansers en teams worden gelijkwaardig behandeld, wangedrag wordt niet getolereerd en 

kan leiden tot diskwalificatie. / Het is verboden dat de dansers met andere dansers van een 

ander team dansen tot als de wedstrijd is afgelopen. 

Ik ga akkoord met het wedstrijdreglement , ik heb het gelezen en goedgekeurd. 

Handtekening + naam van de teamverantwoordelijke 

 

 

 

 

Gelieve dit document ondertekend terug te mailen naar salsa.fiesta.solara@gmail.com 

Dank u, 

Evenement organisatrice 

Pascale Sterkendries, Salsa Fiesta 

 
 


