
 

TU-Nyt 
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Turneringsreglementet er nu opdateret med de ændringer der er sket i løbet af året, det drejer sig om 

følgende: 

Standard og latin: 

 Turneringsdansere som IKKE deltager i DS Elitearbejde tillades frit at deltage i danseturneringer 

– DS EU giver direkte besked til de par som er omfattet af elitearbejdet. 

 For hver deltager i Ranglisteturneringer og DM’er skal deltagerens klub ved tilmeldingen betale 

et tilmeldingsgebyr 100 kr. pr. deltager, dvs. 200 kr. pr. par til den arrangerende klub. Maxi-

mum 200 pr danser ved deltagelse i flere kategorier eller aldersklasser.  

 Kjoler skal have de pågældende karakteristiske former for den givne disciplin (Standard ST og 

Latin LA). Kvindelige atleter må ikke have shorts, ”knæbukser” eller trikot på alene, men sam-

men med et skørt. Skørt og kjole skal have de pågældende karakteristiske former for den givne 

disciplin (Standard ST og Latin LA). I Standard skal kjolen som minimum dække begge knæ. 

Hvis kjolen har slids, må slidsen ikke gå højere op end knæene. I latin skal kjolen have et skørt 

lavet af stof, frynser, fjer, perler eller andet velegnet materiale og må have slidser eller åbne på 

siderne, forudsat at skørtet altid dækker trusserne foran og bagpå når danseren står stille.  

 For at dansesporten skal få et mere moderne og up-to-date image anbefales det i Junior 2, Yng-

linge, Voksne og Seniorer i standard at herren danser i jakkesæt med skjorte og slips, eller en 

vest med skjorte og slips  

Disco og Hip-hop solo/duo og hold: 

 Holdene medbringer egen musik som afleveres til musikbordet. Musikken skal afleveres i 1 ek-

semplar på CD af en holdleder 30 min. før start. Musikken skal være færdigmixet på forhånd og 

må kun indeholde det musik på som det enkelte hold skal bruge.  

 Musikken skal lægges/uploades på holdets registrering via tilmeldingssystemet, således at vi 

ikke risikerer at musikken ikke kan afspilles.  

 Disco solo/hip-hop solo/duo fra junior 1:  

 I alle A-finaler danses som følgende:  

 1. man danser 1 repræsentationsdans (1 danser/1par) på 0,30 minut af gangen.  

 2. 1 minuts pause.  

 3. Alle finaledeltagere danser sammen 1 minut.  

 For hold: Inden holdet går på gulvet, skal en fra holdet gå ind med nummeret holdt foran sig, 

således at dommerne tydeligt kan se hvad nummer holdet har.  
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