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Formål: At få de dygtigste konkurrencedansere, og de dansere der ønsker at deltage 

i de store udenlandske turneringer, til at rykke op i super starrækken, og derved give 

plads til andre i konkurrencerækkens finale. 

Hvem kan være med?: Alle dansere kan stille op i Super Starrækken 

Super Starrækken er en åben række og der kan således også komme dansere udefra. 

NB: Man kan deltage i rækken selvom man ikke kan danse alle dansene, man vil 

blive placeret sidst i de danse man ikke danser. Man kan opnå et dagens resultat, 

men ikke få point på ranglisten hvis ikke alle danse gennemføres. 

Aldersinddelinger: Super starrækken består af en børnerække U12. Junior U16 og 

voksne U21, Voksne U35, samt en seniorrække for o.35 og o.50 år (Begge i parret 

skal være fyldt 50 år) 

Regler for oprykning: Ved deltagelse af mere end 7 par i Super Starrækken, skal de 3 

par på podiet blive i rækken, og næste gang stille op direkte i Super Star rækken. Der 

vil være mulighed for at komme tilbage i konkurrencerækken pr. 1. september hvis 

sportsudvalget skønner at dette er rimeligt. 

Rangliste point: Super Star rækken er vores DDD-rangliste. Alle par der deltager i 

rækken, og danser alle dansene i finalen kan få point, såfremt de pr. 1/9 2022 er 

indmeldt på en DDD Danseskole til holdundervisning med turneringstilmelding via 

denne, og kun danser DDD og DDD godkendte turneringer, nationalt og/eller 

internationalt. Som undtagelse for reglen om tilmelding på en danseskole, kan gives 

dispensation til dansere i Amateur, der danser på dansk licens i WDC og er placeret i 

top 48 på Verdensranglisten, og ikke samtidig deltager i WDSF turneringer.  

Team Matches osv. skal udtages efter ranglisten. Der gives 15 point for 1. pladsen, 

14 for 2. pladsen 13 for 3. pladsen og tilsvarende nedefter. Vi forestiller os at 

ranglisten vil være rullende, og således vil det være de sidste 2 turneringer der er 

gældende ved evt. udtagelse. Ved pointlighed vil det seneste resultat være 

gældende. 

Der gives point ved Nordisk Mesterskab og DM latin 2022 og DM standard i 2023. 

Desuden også til JFM og SM standard og latin 2023.  

Der etableres en rangliste for ”kombipar”, i henholdsvis 8 og 10 danse. Point hertil 

kan fås ved deltagelse i DM kombineret 2022.  

Øst og Vest par kan hente yderligere point ved deltagelse i anden region. 

 



 

 

Danse: I U12 danses 4 standard og 4 latindanse, (minus Wienervals og Paso doble).  

I resten af rækkerne danses 5 danse i henholdsvis standard eller latin. 
 

Vedtaget af sportsudvalget september 2022 

 


