TU-Nyt
 januar 2015

Tilmeldingssystemet:
Alle dansere skal registreres i tilmeldingssystemet og det gælder for alle
kategorier, som man danser. Det vil sige at et talentpar som danser både latin,
standard, kombi og enkeltdans skal registreres som par 4 gange.
Partnerstop/Partnerskrift:
Ved partnerstop / partnerskifte er det utroligt vigtigt, at klubben husker at
underrette TU v/bodil_falkenberg@hotmail.com, så WDSF registreringen
vedligeholdes korrekt.
Registrering af nye par / flytninger af licenser:
Spar jeres dansere besvær og bekymringer - husk at holde TU underrettet!
Udenlandsk partner:
Proceduren er lagt på nettet under mappen turneringsreglementet - blanketter.
Vær opmærksom på at det tager tid at få licenser til Danmark.
WDSF-kort:
HUSK – det er ikke muligt at få wdsfkort udstedt fra dag til dag – ansøg om
det i god tid.
Præmiering ved standard/latin og kombi-, samt talentturneringer:
Fra 2015 præmieres talentrækkerne således:
Medaljer til nr 1, 2, 3 og plaketter til 4, 5 og 6 i den gren ranglisten afholdes i
– der gives diplomer i den modsatte gren og enkeltdans.
Fra 2015 præmieres sportsrækkerne således:
Medaljer eller plaketter til nr. 1, 2 og 3 i A-rækken, diplomer til resten af
rækken. Dog præmieres hele rækken ved DM’erne.

Tøjreglementet:
Der er som beskrevet i sidste TU-Nyt også nyt på tøjsiden,
blandt andet følgende:


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 sammen med et skørt.
Kvindelige atleter skal have et skørt, kjole eller lange bukser på. 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.

På turneringsudvalgets vegne
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