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§ 1. Deltagelse
Alle rækker er åbne for dansere der modtager holdundervisning i rock’n’roll & jitterbug på
en D.D.D. skole.
I alle star rækker er der fri tilmeldelse.
Der oprettes Rock'n'Roll rækker for børn, junior, voksne og senior uden akrobatik,
herunder også debutant-rækker.
Jitterbug for børn, junior, voksne og senior, herunder også debutant-rækker.
Star rækker i Jitterbug for børn, juniors, voksne og senior.
Man kan ikke som par rykke til en lavere dansekategori.

§ 2. Musik
Der benyttes musik på afpasset tid.
Samme track bør benyttes i en hel runde i Rock`n`Roll / Jitterbug.

§ 3. Bedømmelse
Indledende runde gives karakter fra 1-5
Mellemrunde ......................................... 1-3
Semifinaler ........................................... 1-3
Finaler .................................................. placering
Skating systemet skal benyttes i finalen.
Ved holdmesterskaber bedømmes fra 1-5 fra start til slut.

§ 4. Turneringsafvikling
Arrangøren udsender indbydelse senest 2 måneder før turneringen. Propositioner skal
bl.a. indeholde oplysninger om
1) Arrangør
2) Sted, dato og starttidspunkt
3) Alderskategorier, discipliner og danse

Side 3 af 8

4) Turneringsleder
5) Tilmeldingsfrist

Tilmeldingerne til en turnering, skal være arrangøren i hænde på den dag det fremgår af
propositionerne.
Indtil 7 dage før turneringen kan eftertilmeldinger modtages mod et gebyr, fastsat af
forbundet.
Tidsplan for turneringen udsendes til de involverede skoler senest 7 dage før afholdelsen.
Tilmeldingssystemet fordeler rygnumrene.
Ved alle D.R.R.F. turneringer benyttes mindst 3 dommere.
Ved betitlede mesterskaber benyttes mindst 5 dommere.
Der må være op til 7 par på gulvet af gangen.
Der inddeles i rækker efter antallet af tilmeldte par. Ved 12 par deles.
I indledende runde inddeles i M-, A- B-rækker o.s.v.
I kategorier/rækker med færre par, bestemmer turneringslederen, for at alle kan komme til
at danse mindst 2 runder, følgende inddeling:


Opsamling d.v.s. ca. 30 % udtages direkte til semifinale / finale, og resten danser
mellemrunde om de resterende finalepladser.



Turneringslederen bestemmer, hvor mange par finalen skal bestå af, eller om
omdans skal finde sted.



Samtlige finalepar præmieres og resultatet bekendtgøres ved udråbelse af vinderen
først, og derefter de øvrige placeringer i rækkefølge.



Adgang til beregnerbordet har kun turneringens officials, samt en af hver udvalgt
repræsentant, fra pågældende DDD danseskole.

§ 5. Protester
En eventuel protest skal udformes skriftligt.
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§ 6. Danseskoleskift
Hvis en person skifter danseskole i sæsonen, gives 60 dages karantæne.
Jævnfør D.D.D.'s reglement.

§ 7. Tøjbegrænsninger
I debutant-rækker er der følgende tøjbegrænsninger:
Ikke pailletter, fjer, rhinstene, perler, guld og sølv, samt indvævede metalstoffer.

§ 8. Oprykningssystem
I Debutant rækken, som er for dansere, der ikke tidligere har deltaget i en DRRF turnering,
kan man kun deltage et år fra startdato, hvorefter der rykkes til konkurrence række.
Ved nysammensætning af par, placeres dette efter den højest rangerende danser.
Dog kan en danser fra debutantrækken i foregående danseår, ved skift til partner der ikke
tidligere har deltaget i en af DRRF´s turneringer, blive endnu et år i debutantrækken.

§ 9. Forsikring
Turneringsledelse eller forbund kan ikke drages til ansvar for uheld ved turneringer,
opvisninger o.l.
Hvert par er pligtig til selv at tegne den nødvendige forsikring.
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ROCK'N' ROLL OG JITTERBUG
§ 10. Rækker, takt og tempo
Debutant og konkurrence rækker:
Børn:
47-48 t/min
Junior og voksne:
48-50 t/min
Senior:
47-48 t/min

§ 11. Alder
Aldersinddelingen regnet fra kalenderårets start 1/1 til 31/12 .
Børn 2008+2007+2006+2005 ............... ……….pr. 1/1 2017 2009+2008+2007+2006
Junior 2004+2003+2002+2001 ............ ……….pr. 1/1 2017 2005+2004+2003+2002
Voksne 2000 og før
………………….….pr. 1/1 2017 2001 og før
Den ældste i parret er afgørende for alderskategorien.
I senior-rækken skal begge i parret være fyldt 30 år, pr. 1/1.
Yngre end kategorien børn, kan stille op i aldersgruppen børn.

§ 12. Danse
Rock'n' Roll:

I alle rækker danses basic.

Jitterbug:

Fri dans.

§13. Tid
Rock`n`Roll:

Alle runder har en varighed på 1 `15 min.

Jitterbug:

Alle runder har en varighed på 1`15 min.

§14. Begrænsninger
Rock'n' Roll:

I basicrunder må ikke benyttes figurer, der kræver partnerens
fulde støtte, (undtaget afslutningsfigur).
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Åbne fig.:

Må kun danses 2 gange og bestå af max. 4 takter = 16 taktdele,
en åben fig. beskrives således: Hvis partnerne ikke med
rimelighed kan nå hinanden, er figuren åben.

Lukkede fig.:

Må danses så mange gange man vil, og lade være med at holde
hinanden dvs. såfremt partnerne med rimelighed kan nå
hinanden, er det en lukket figur, ingen begrænsning i antal af
takter.

Jitterbug:

Ingen begrænsninger, (løft/kast tæller ikke ekstra).

§15. Afvikling
Rock`n`Roll:

Max 7 par på gulvet.

Jitterbug:

Max 7 par på gulvet.

§ 16 Star rækker
JITTERBUG Internationale rækker:
1. Musik:
Arrangørens musik i alle runder. Bortset fra den sidste runde, Jitterbug Solo Show, hvor danserne må
bruge deres eget valg af musik. Musik og stil til Jitterbug skal være fra 1930'erne til 1960'erne.
2. Runder:
Man danser 1 minut og 30 sekunder i alle runder
Bortset fra finalen, hvor man danser Jitterbug Solo Show. Musik valgt til Jitterbug Solo Show, skal være 2 minutter, men ikke over 2
minutter og 15 sekunder.
3. Tempo:
1. Voksne, juniorer og børn: 46 - 48 takter pr. Minut (184 - 192 bpm) i hurtig Jitterbug.
senior: 42 - 44 takter pr. Minut (168 - 176 bpm) i hurtig Jitterbug.
2. Tempo: 27 - 28 takter pr. Minut (108-112 bpm) i langsom jitterbug. (kun voksne og senior)
3. Tempo: Frit i Jitterbug Solo Show. Parrets eget musikvalg.
4. Typiske bevægelser:
1. Jitterbug er en social dans, der falder ind i swingdansfamilien. Den har en
lang tradition og stammer fra Amerika. Der er en veldokumenteret litteratur, hvordan man udfører dansen.
Akrobatik, elevatorer, separationer og spring er tilladt og opmuntret, men skal om muligt passe til
musikken og takten.
2. En blanding af trin og bevægelser taget fra andre swingdanse som f.eks.
Boogie-Woogie, Be Bop, Lindy Hop, Bugg, West og East Coast Swing mv. Dansere bør undgå at bruge
en fast koreografi, men snarere improvisere, som er det ægte Jitterbug, så det er muligt at
justere dansen til musikken.
3. Løft er kun tilladt i showrunden, hvor man er solo på gulvet. Løft er forbudt i børnerækken.
5. Afvikling af turnering:
1. I alle runder før finalen danses der kun til hurtig musik.
I præsentationsrunden ses alle par af dommerne i en præsentationsdans i 1 minut. I en række med mange par, kan
præsentationsrunden deles i to eller flere grupper.
2. Parrene vil herefter blive opdelt i puljer. Antal par i samme pulje afhænger af størrelsen
af dansegulvet, men bør ikke overstige 6 par. Hver pulje vil aldrig vare længere end 1 minut 30 sekunder.
3. Kvartfinale: Som ovenfor, plus Par vil kvalificere sig til semifinalen ved også at danse
den langsomme jitterbug (Voksne og seniorrækken)
Dommerstemmerne i begge danse vil blive brugt til at bestemme, hvilke par der kvalificerer sig til semifinalen.
4. Semifinale: Som ovenfor.
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5a. Finale børn og junior: Alle par i finalen danser 1 minut fælles. Alle par danser deres solo showrunde en efter en og kan vælge deres
egen musik, minimum 2 minutter og må ikke overstige 2 minutter og 15 sekunder. Alle par danser 1 minut fælles. Dommerne vil placere
parrene. SKATING SYSTEM 'et vil blive brugt til at finde parrenes placeringer.
5b. Finale Voksne og senior: Parrene vil danse tre danse i finalen. Alle par vil danse langsom Jitterbug i 1 minut og 30 sekunder.
alle par vil derefter danse hurtig Jitterbug i 1 minut og 30 sekunder. I Jitterbug Solo Show, vil hvert par danse solo showrunde fra 2
minutter til 2 minutter og 15 sekunder. Alle tre danse bedømmes separat og SKATING SYSTEM´ et, vil blive brugt til at bestemme
resultatet af alle tre danse.
Aldersindelinger:
Børn: 11 år og derunder (født i 2006 eller senere.)
Junior: 12 – 15 år (født i 2002, 2003, 2004, 2005)
Voksne: 16 år og derover (født i 2001 eller tidligere.)
Senior: 31år og derover født i 1986 eller tidligere.)

§ 17. Hold D.M.
Rock`n`Roll:

Danses i følgende rækker:
Børn, Junior, Voksne og Senior.

Jitterbug:

Danses i følgende rækker:
Børn, Junior, Voksne og Senior.

Par kan max. rykke 1 rækker op, dog ikke til senior-rækken.
Par fra senior-rækken kan rykke til voksen-rækken.
Par der danser i star rækker kan stille op i konkurrence rækker.
Parrene tilmeldes efter styrke, med bedste par nævnt først (1).
Hold skal tælle mindst 3 par og max 5 par.
I øvrigt følges D.D.D.'s turneringsreglement.

§ 18. D.M Formation / Show Jitterbug /Rock
Formationen skal tælle mindst 4 par, og længden af dansen skal være 2 1/2 – 3 1/2 minut.
Der må ikke indgå rekvisitter.
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