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Definition: 
 Områdemesterskaber for DSV  (region vest) for medlemmer af DSV foreninger. 
 
Formål: 
 At skabe en individuel turnering, hvor alle klasser indenfor regionen kan deltage. 
 
Afvikling:   

  Rækkeopdeling: 
 I første runde opdeles parrene i et antal rækker ud fra parrenes indbyrdes danse mæssige 

niveau.  
 
 Som betegnelse for rækkerne anvendes bogstaverne A, B, C o.s.v.  
  
 Såfremt 1. runde kun udgør en præsentationsrunde skal / kan rækken mikses med en anden 

kategori, således at runden ikke kommer til at fremstå som en finale. 
Der danses om Jysk/ Fynsk Mesterskab. 

 
Pulsestørrelse: 
 Max. 8 par. 
 
Danse: 
 A-danse. (Mesterrækken svarer til A-rækken ved regionsturneringer). 
 
Præsentationsdans: 
 Finale parrene i ynglinge - voksen og seniorrækken må have præsentationsdans før 

finalen. 
 
Særregel: 
 Det er tilladt talentpar at deltage ved mesterskabsstævnet uden at det får konsekvens i 

form af oprykning til elitepar. 
 Arrangøren af stævnet skal gøre opmærksom herpå i invitationen. 
 Deltagende talentpar skal selvfølgelig danse de til klassen hørende danse. 
 
Dommere: 
 5 stk. dommere, normalt 5 dommere fra øst.  
 Hvis det er muligt uden ekstraudgifter i forhold til danske dommere, kan op til  3 

udenlandske dommere på sættes.. 
  
 
Pokaler: 
 I alle rækker udsætter DSV en VANDREPOKAL. 
 Hvert års mestre får deres navne graveret i pokalen. 
 Gravering bekostes af DSV og foretages ligeledes af DSV. 
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 Pokalerne leveres tilbage før senest 1 måned før næste års mesterskab, så 
gravering kan foretages. 

 
Tilskud: 
 Der kan til Jysk/Fynsk Mesterskaber ansøges tilskud som normalt ved rangliste 

turneringer - altså mod ansøgning. 
    
 
 
 DSV’s tilskud til Jysk / Fynsk Mesterskab udgør pt.  Kr. 5.000,00 
 
 I dette beløb er indeholdt det tidligere tilskud til lys og ekstra udsmykning af hallen. 
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