Sportsudvalget
DDD

Velkommen til sæsonens dansestævner
2018/2019.
Så foreligger sæsonens stævner på tryk og vi glæder os til, at byde kolleger og jeres dansere
velkommen til Region øst & vest standard- og latinamerikanske danseturneringer.
Turneringerne er åbne for dansere, som modtager holdundervisning på en DDD danseskole
samt dansere, som ønsker at deltage i (Starrækken den åben fri række)
De 5 rækker:

Debutant, Rekruttering, Talent, Konkurrence samt Star.
DEBUTANTRÆKKEN.
Debutantrækken er for par, der ikke tidligere har deltaget i DDD turneringer. Man kan kun
deltage i rækken 360 dage, fra den første debutantturnering. Man kan rykke frivilligt op fra
Debutantrækken, i løbet af sæsonen, hvis man ønsker det.
REKRUTTERINGSRÆKKEN.
Rekrutteringsrækken er for par, som er rykket op fra Debutant samt par, som ikke har opnået
point til oprykning til Talentrækken.
Oprykning sker når 10 point er opnået.
Point slettes efter 3 år.
Man kan rykke frivilligt op fra Rekrutteringsrækken i løbet af sæsonen, hvis man ønsker det.
TALENTRÆKKEN.
Talentrækken er for par, som er rykket op fra Rekruttering samt par, som ikke har opnået
point til oprykning til Konkurrencerækken.
Oprykning sker når 10 point er opnået.
Point slettes efter 3 år.
Man kan rykke frivilligt op fra Talentrækken i løbet af sæsonen, hvis man ønsker det.
KONKURRENCERÆKKEN
Konkurrencerækken er for par, som er rykket op fra Talent.
Konkurrence par kan vælge om de ønsker, at danse konkurrence eller star række, fra
turnering til turnering.
STARRÆKKEN.
Starrækken er en åben række med fri deltagelse.
Tilmelding skal ske via tilmeldingssystemet.
Starrækkerne er for dansere, som ønsker at repræsentere / deltage i internationale
turneringer under WDC.
Hvis man har deltaget eller deltager i internationale turneringer under WDC, anbefales det, at
man deltager i Starrækken.

ØVRIGE RÆKKER.
Bemærk: For aldersgrupperne 6-14 år er det danseglæden og det naturlige
dansetalent, som er drivkraften i konkurrencen. Af samme årsag kan det ikke
anbefales, at specialtræne disse aldersgrupper i f.eks. enetimer.
En til to timers ugentlig træning anbefales. jf. formålsparagraf 1 stk. 3).

Følgende turneringer er i denne sæson pointgivende:
Region øst: SM i standard samt SM i latin
Region vest: JFM standard og JFM latin.
Region øst & vest: DM standard, DM latin samt DM kombineret.
Der gives i sæsonen 2018/2019 point som følger efter nedenstående pointsystem.
Antal par:

1-4
9 - 18

0 point
6 - 1 point

5-8
3 - 0 point
18 - > 9 - 1 point

Alle dansere i M række får point. Par uden for M række finaler får 1 point for at deltage.
Det skal understreges, at det er skolernes pligt og ansvar, at parrene stiller op i de rigtige
rækker, dette gælder både niveau og alderskategori. Gentagne overtrædelser kan medføre
sanktioner overfor såvel skole som par.
I DDDs turneringer kan alle amatørdansere, der modtager holdundervisning på en DDD skole i
ovennævnte unioners distrikter deltage, samt for inviterede dansere under WDC.

Tilmelding sker via Internettet.
For yderligere information om net-tilmelding kontakt Henning Christensen.

Par/dansere i Rekrutteringsrækken og Talentrækken, som har opnået 10 point eller mere,
skal ved næste turneringsarrangement rykke op i den efterfølgende række.
I øvrigt henvises til DDDs turneringsreglement.
Eftertilmeldelser
Efter tilmeldelsesfristen er udløbet modtages eftertilmeldelser kun mod et gebyr på
kr. 50,- pr par. Framelding skal ske senest 15 min. før turneringsbegyndelse ellers
betales et gebyr kr. 50,- pr par.

Tilmelding på dagen kr. 100,- pr. par. (IKKE muligt til DM kombi
og holdturnering)
Iflg. turneringsreglementet kan man kun tilmelde par indtil 21 dage før turneringens
afholdelse.
NB!
Det er danseskolernes ansvar, at meddele forældre og dansere, at det ikke er
tilladt at henvende sig til officials, dommere, speakere og beregnere under en
turnering.
Det er kun danselæreren eller en repræsentant med fuldmagt fra danselæreren,
der kan henvende sig.
Bemærk! Aktive dansere kan IKKE gå ind til på DDDs medlemsgangskort

