Regler for dansere/deltagere/tilskuere ved DDD
EGP 15. nov. 2020.
BEMÆRK - Deltagere og tilskuere har IKKE adgang til hallen samtidig ved
ankomst.
Dansere/deltagere
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•
•
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•
•
•
•
•

Mødetid fra 30 min. og indtil 15 min. før turneringsstart i egen sektion
Skal bære mundbind ved ankomst samt stående og gående
Skal være omklædt hjemmefra og medbringe egen fyldt drikkedunk
Skal sidde ned på samme side som officials på de opstillede stole (så ikke
rykke på stolene)
Må ikke have nogen form for kontakt med tilskuere og officials
Skal holde afstand til andre dansere/deltagere
Må først rejse sig op når ens nummer bliver kaldt ud på gulvet og går hurtigt
tilbage på siddepladsen efter endt pulje
Toiletterne i omklædning benyttes udelukkende af dansere, hvis dette er
nødvendigt.
Må kun være tilstede i salen i egen dansesektion og skal forlade hallen hurtigst
muligt efter denne sektion
Respekter alle afmærkninger på gulvet
Sprit eller vask hænder ofte
Dansegulvet vil blive inddelt i 6 dansefelter (baner) og deltagerne må ikke
danse udenfor
Deres tildelte felt. Hvert dansefelt er ca. 6 m bredt og 12 m langt.
Der danses 3 gange i hver runde som vi plejer, dog med højst 6 deltagere i
hver pulje/heat.
Ved direkte semifinale og direkte finale vil der være en 1 min.
præsentationsrunde først.
Tilskuere
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Mødetid fra 10 min. før turneringsstart i egen dansers sektion
Skal bære mundbind ved ankomst samt stående og gående
Skal sidde ned og ikke tilladt at flytte på stolene. De opstilles med afstand.
Må ikke have nogen form for kontakt med dansere og officials
Skal holde afstand til andre tilskuere
Skal benytte toiletterne i forgangen, hvis dette er nødvendigt.
Må kun være tilstede i salen i egen dansers sektion og skal forlade hallen
hurtigst muligt efter denne sektion
Respekter alle afmærkninger på gulvet
Må meget gerne klappe højt, men skal sidde ned under hele turneringen
Sprit eller vask hænder ofte

