Turneringsreglement
Generelle regler

De Danske Danseskoler
FORMÅL
§1.
1. At give danseskole elever mulighed for at dyrke dansen som sport, og dermed konkurrere med
hinanden.
2. Igennem konkurrence med ligestillede at styrke danseglæden og bibeholde danserne i danseskolerne
og foreningens aktiviteter så længe som muligt.
3. For aldersgrupperne 6-14 år er det danseglæden og det naturlige dansetalent, som er drivkraften i
konkurrencen.
4. At samme årsag kan det ikke anbefales at specialtræne disse aldersgrupper i f.eks. enetimer. En til to
timers ugentlig træning anbefales.
5. I alle aldersgrupper tilstræbes det via et oprykningssystem at opdele danserne efter dansemæssigt
kunne.

§2.
1. Dette turneringsreglement er gældende for alle Amatørturneringer, som DDD arrangerer / lader
arrangere.

§3.
1. I turneringerne kan kun, deltage dansere / elever / instruktører, der er tilsluttet en DDD skole.
2. En DDD skole er at betragte når indehaveren, har underskrevet DDD s erklæring for danseskoler, samt
betaler skoleindehaverkontingent
3. Disco/Hip Hop:
Turneringerne er åbne for alle amatørdansere, der modtager holdundervisning på en DDD skole, samt for
inviterede danseskoler under IDO.
DDD instruktører, (som ikke har en dommerlicens), kan frit deltage i alle internationale Specialfagsformationer i voksenrækken.
Instruktører, som ikke har en dommerlicens, kan deltage i turneringer og skal stille op i højst rangerende
DDD række. (International Super Star)
En danser i Disco & Hip Hop kan kun repræsenterer 1 danseskole inden for samme disciplin. En danser
kan godt deltage i Hip Hop for 1 danseskole og Disco for 1 danseskole.
4. Rock’n` Roll:
Turneringerne er åbne for alle Amatørdansere der modtager holdundervisning på en DDD skole.
Turneringer i International række er åbne.
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Fortsættes.

5. Standard & Latin
Turneringerne er åbne for alle Amatørdansere, der modtager undervisning på
en DDD skole, og for elever hos A – B medlemmer som betaler
skoleindehaver kontingent, samt for inviterede danseskoler under WDC.
Star rækken er en åben række, med fri deltagelse,
Specielle turneringer for Professionelle arrangeres under WDC reglement
En danser / par, som har undervist eller deltaget ved turneringer som professionel, kan med FU’s
godkendelse igen deltage i amatørturneringer under DDD. Men deltagelse i amatørturneringer kan tidligst
ske 1 år efter sidste dag som underviser eller 1 år efter sidste dag som deltager i en professionel
turnering. Der skal sendes skriftlig ansøgning til FU. Dette kan kun lade sig gøre 1 gang.

§4
1. Den enkelte turnerings øverste ledelse, er turneringslederen. Denne er ansvarlig for, at dette
reglement overholdes.

§5
1. Turneringsåret løber fra 1. september til 31. august.

§6
1. Ved skoleskifte indenfor danseskolens angivne kursusperiode, gives 60 dages karantæne ved
deltagelse i turneringer, medmindre skiftet er begrundet med adresseskift på mere end 20 km for den
pågældende danser.
2. De 60 dage starter fra udmeldelsesdatoen (skriftligt), og træder i funktion uanset om skolerne aftaler
andet indbyrdes. Honorar/Kontingent for undervist periode skal ligeledes være betalt før deltagelse i
turneringer

§7
1. Arrangøren udsender indbydelse senest 2 måneder før DDD turneringens afvikling. Propositioner skal
bl.a. indeholde oplysninger om:
A)

Arrangør.

B)

Sted, dato og starttidspunkt.

C)

Alderskategorier, discipliner og danse.

D)

Turneringsleder.

E)

Tilmeldelsesfrist.
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2. Tilmeldinger til en turnering skal være arrangøren i hænde på den dag, der fremgår af
propositionerne. Indtil 7 dage før turneringen kan efter tilmeldinger modtages mod et gebyr, fastsat af
arrangøren. Tidsplan for turneringen udsendes til de involverede skoler, senest 10 dage før afholdelsen.
3. Rettelser og afmeldinger skal ske senest 15 min. før turneringsstart.
4. Danseskolen erklærer ved tilmelding at eleven er tilsluttet hans / hendes danseskole. Overtrædelse af
ovennævnte regel vil medføre karantæne til pågældende danseskole / lærer
5. Ved samtlige DDD turneringer så som SM, JM, KM, og DM kåres der mestre i alle rækker,
Konkurrence, Talent, Rekruttering og Begyndere/Debutant.
6. Ved DDD Nationale turneringer tilstræbes at danse Debutant / Begynder og Rekrutterings rækker
først, herefter Talent og Konkurrence Star åben rækker.

§8
1. Turneringsarrangøren skal påse, at par/dansere fra samme skole, så vidt muligt ikke placeres i samme
pulje ved turneringens start.
2. Samtlige finaledeltagere præmieres, og resultatet bekendtgøres ved at udråbe vinderen først, og
derefter de øvrige placeringer i rækkefølge.
3. Ved Mesterskaber i Disco & Hip Hop samt Formationer, kan turneringsledelsen ændre og udråbe
vinderen sidst, begyndende med 6 – 5 – 4 ect.
4. Adgang til beregnerbordet har kun turneringens officials. Beregnerlister kan efter arrangørens
bestemmelse ophænges på dagen
5. Reklame/logo for et produkt må kun finde sted på Herrens venstre brystside og kun have en størrelse
på max 40 cm2, dog max en bredde på 10 cm
6. På dansegulvet må ikke forekomme danseskolereklamering under konkurrencen.
7. Uden for dansegulvet er der fri reklamering, dog må ingen påklædning i dansesalen omhandle politisk
propaganda eller virke stødende.

§10
1. Enhver dommer skal afstå fra at dømme en alderskategori, hvor der deltager familiemedlemmer i
nedadgående linie, brødre, søstre, nærmeste kusiner, nærmeste fætre eller andre på samme bopæl
boende personer.
2. Overdommeren vil i stedet indtræde eller finde passende afløsning.
3. Udenlandske dommere må max dømme i DDD hvert 2 år.
4. For at opretholde sin dommerlicens nationalt som internationalt, skal man deltage på DDD s
kongresser min. hvert 2 år i pågældende disciplin.
5. Dispensation kan gives såfremt den pågældende har deltaget i en tilsvarende kongres i udlandet.
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6. Dispensation gives af det pågældende udvalg. Medlemmer som har været medlem af DDD i 3 år eller
mere, kan efter ansøgning til FU, blive dommer i Disco & Hip Hop og / eller Rock´n´ Roll / Jitterbug /
Swing ved at have deltaget på Minimum 3 ud af 4 på hinanden følgende kongresser i pågældende
disciplin, samt at kandidatdømme min. 3 DDD turneringer i pågældende disciplin.

§ 11
1. Der danses ved De Danske Danseskolers Nationale turneringer i alderskategorier, som følger
kalenderåret, vi henviser til turneringsreglementet for:
Disco & Hip Hop.
Rock´n Roll og Jitterbug
2. Der danses ved De Danske Danseskolers Nationale turneringer i alderskategorier. vi henviser til
turneringsreglementet for:
Standard og Latin
Oprykning til næste alderskategori sker når den ældste i parret fylder år.
Dispensation fra alderskategorier kan ikke gives.

*****
Regler vedtaget på GF 5. august 2015.

_________________________________________________________________________
TURNERINGER UDEN FOR DDD, vedtaget af DDD Hovedbestyrelse.
Man kan frit deltage i turneringer uden for DDD, hvis turneringen er godkendt af DDD`s
forretningsudvalg.
Er turneringen ikke godkendt af DDD`s forretningsudvalg, skal man fra næste turnering danse i højeste
DDD række.
a) Disco & Hip Hop - International Superstar. (Dette gælder alle grene).
b) Standard og latin - Star række.
c) Rock`n Roll & Jitterbug – Star række.
Der gives ikke dispensation.
På HB vegne
Henning Christensen Formand
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