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Turneringer:

Efterårs Grand Prix, SM, JFM, Forårs Grand Prix, DM.

Discipliner:

Disco Dance – Star/Superstar: Solo female/male, Duo, female-female (kun
voksne), Duo Mix (kun voksne).
Disco Dance – Alle dansere: Groups 3-7 dansere.
Hip Hop – Star/Superstar: Solo female/male, Duo.
Hip Hop – Alle dansere: Groups 3-7 dansere.

Tid & Tempo:

Disco Dance
Disco Dance
Hip Hop
Hip Hop

Deltagelse i
Solo/Duo:

Solo og Duo 1 min. 34-35 t/min.
Groups 2 min. 34-35 t/min. (Børn kun 1.30 min.)
Solo og Duo 1 min. 27-28 t/min.
Groups 2 min. 27-28 t/min.

Superkonkurrence-, Star og Superstar-dansere, som er tilmeldt og modtager
ugentlig holdundervisning i turnerings-disciplinen på en danseskole under
De Danske Danseskoler, DDD.
Internationale Star og Superstar dansere kan ikke deltage i DDD’s Nationale
turneringer i samme disciplin.(En danser kan godt være int. i Disco og nat. i
Hip Hop eller omvendt.)
Superkonkurrence dansere kan deltage i national Superkonkurrence
række og international Star række.
Star dansere kan kun deltage i international Star række.
Superstar dansere kan kun deltage i international Superstar række.
Alle drenge kan deltage i Solo male international, uden at miste status national.
Det er vigtigt, at en danser ved sæsonens første turnering vælger status.
(superkonkurrence, star eller superstar)
Når en danser i solo og/el. duo har sagt JA til EM/VM, skal denne danser
efterfølgende konkurrere i International Super Star rk. i både solo og duo og
kan ikke deltage Nationalt i resten af sæson 2017/2018, dette gælder også male
Solo.
Alle dansere der IKKE har sagt ja til EM/VM kan fra sæsonstart 1. sep. 2017:
1. Skifte fra Superstar til Star - men ikke deltage i nationale turneringer.
2. Skifte fra Star til Superkonkurrence – og kan herefter deltage i nationale
turneringer.
Alle dansere der IKKE har sagt ja til EM/VM,
kan ved oprykning til ny alders kategori pr. 1.jan. 2018, skifte fra Superstar til
Star - men ikke deltage i nationale turneringer.
Det er ikke tilladt at skifte fra Superstar til Super Konkurrence.
En danser kan godt danse Solo i Star og f.eks danse Duo i Superstar.
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Aldersinddeling i
Solo/Duo:
2017:
Børn 2
Jun.1
Jun.2
Ungd.
Voks.
Deltagelse i
Groups:

.

2006 og efter
Børn 2 2007 og efter
2004-2005
Jun.1 2005-2006
2002-2003
Jun.2 2003-2004
2000-2001
Ungd. 2001-2002
1999 og før
Voks. 2000 og før
Duo danses altid efter den ældste dansers alder.

Alle dansere som er tilmeldt og modtager ugentlig holdundervisning i
turnerings-disciplinen på en danseskole under De Danske Danseskoler DDD.

Aldersinddeling i
Groups:
2017:
Børn
Junior
Voksen
Adult 2
Akrobatik:

2018:

2006 og efter
2002-03-04-05
2001 og før
1986 og før

2018:
Børn
Junior
Voksen
Adult 2

.
2007 og efter
2003-04-05-06
2002 og før
1987 og før

Akrobatik er figurer hvor kroppen drejer om sin egen længde-akse.
IKKE tilladt i Disco Dance.
ER tilladt i Hip Hop. Typisk break dance akrobatik er tilladt og electric boogie
elementer kan indsætte, disse må dog ikke være dominerende, det er den
typiske hip hop dance der vil blive foretrukket.

Løft:

Løft er figurer hvor begge fødder er væk fra gulvet med hold/støtte/hjælp fra
en eller flere personer.
IKKE tilladt i Disco Dance
IKKE tilladt i Hip Hop

Påklædning:

Tøjet må ikke bære danseskolereklamer og anstødene tekst/billeder under selve
turneringen.Tøjet skal være tilpasset danserens alder, de intime kropsdele skal
være dækkethelt af ikke transparent/hudfarvet materiale.
se IDO regler på hjemmeside ido-dance.com
Løse dele som ærmer, hatte, tørklæder, jakker m.m. må ikke smides væk
under dansen.
Perlefrynser af glas (bead drops) o.lign. er strengt forbudt på turneringstøjet fra
1. jan. 2018.
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Rekvisitter:

Det er ikke tilladt at danse med rekvisitter, f.eks. sol/image briller,masker m.m.

Forsikring:

Turneringsledelse eller DDD kan ikke drages til ansvar for uheld ved
turneringer/ranglister. Hver danser er forpligtiget til selv at have tegnet
forsikring. Vi opfordrer til at alle danseskoler selv har en lille ”lægetaske” med
indeholdende eks. plastre – isposer o. lign.

Etik:

Det er danseskolens ansvar at dansere – forældre og danselærere der deltager til
DDD turneringer altid udviser god og proper opførsel.
Det er ikke tilladt at henvende sig til dommere og andre officials ved DDD
turneringerne, man skal altid kontakte danseskolens repræsentant.

Afvikling:

SOLO/DUO
SUPERSTAR A.rk.
1. runde
(op til 6 dansere/par pr.pulje)
Kvartfinale
(op til 6 dansere/par pr.pulje)
Semifinale
(2 dansere/par pr.pulje)
Finale
(solo-runde)
STAR – A.rk.- B.rk. samt Superstar B.rk.
1. runde
(op til 6 dansere/par pr. pulje)
Kvartfinale
(op til 6 dansere/par pr. pulje)
Semifinale
(op til 6 dansere/par pr. pulje)
Finale
(op til 6 dansere/par pr. pulje)
I solo/duo danses 1 min. fælles præsentation til start og til sidst i hver runde.
Groups:
1. runde
(2-3 grupper pr. pulje)
Finale
( solo- runde)
Turneringslederen kan til en hver tid ændre på turneringsafviklingen.

Præmier:

Alle finalister præmieres.

Concerning competing in event not recognized by IDO.
IDO competitors are not permitted to compete in any competition featuring any discipline that is
administrated under IDO jurisdiction, Advertised as a World or Contineltal Championship unless
that event is fully recognized and sanctioned by the IDO.
IDO competitors who enter such non-recognized event may jeopardize their IDO licence. They
have to ask Disciplinary commute to get it back.
Udvalget for IDO Danmark 01.09.2017
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TILLÆG TIL REGELSÆT FOR INTERNATIONALE RÆKKER sæson 2017/2018.

DISCO SLOW
Prøveturneringer i sæson 2017/2018

Turneringer:

Efterårs Grand Prix 2017, SM 2018, JFM 2018, Forårs Grand Prix 2018.

Discipliner:

Disco Slow SOLO for Børn – Junior – Voksen

Musik:

Der danses til DDD,s musik.
20 sek. præsentation og 1 min. i puljer.

Afvikling:

Turneringen danses rundt i kreds i danseretningen.

Aldersinddeling:
2017: Børn 2006 og efter
2017: Junior 2002-2003-2004-2005
2017: Voksen 2001 og før
2018: Børn 2007 og efter
2018: Junior 2003-2004-2005-2006
2018: Voksen 2002 og før
Akrobatik:

Er IKKE tilladt – dog tillades gulvøvelser.

Påklædning:

Som i andre int. DDD turneringer. Se regler for Internationale Rækker.

Rekvisitter:

Som i andre int. DDD turneringer. Se regler for Internationale Rækker.

Præmier:

Alle finalister præmieres.

Udgivet september 2017

Side 5

