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Dette dokument indeholder Turneringsreglementet for Danmarks Sportsdanserforbund.
Turneringsafdelingen er ansvarlig for, at dette dokument vedligeholdes.
Spørgsmål til fortolkning, forslag til rettelser m.m. bedes rettet til Turneringsafdelingen.
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Definitioner.

I turneringsreglementet indgår følgende betegnelser:

•
•
•
•
•

•

•

STILARTER:
KATEGORIER:
KLASSER:
RÆKKER:
PULJER:

RUNDE:

TURNERINGSÅR:

Sammensætning af danse pr. turneringsområde
Den aldersmæssige opdeling af dansere
Den niveaumæssige opdeling af turneringer
Den niveaumæssige opdeling af dansere ved en given turnering
En gruppe af dansepar / dansere, der i en given dans er på gulvet samtidig.
Opdeling af par/dansere inden for en runde:
En afviklingssektion i et turneringsforløb f.eks. 1. runde, 2. runde, kvartfinale
osv.
Fra 1. september til 31. august.

§ 1. Amatørbestemmelser.

I turneringer, der afholdes af eller godkendes af Danmarks Sportsdanserforbund (DS), må kun deltage
amatører, jvf. amatørbestemmelser for DS. Dog kan der til de enkelte turneringer, herunder mesterskaber
oprettes særskilte rækker for professional division.

§ 2. Deltagelse i turneringer.

Alle DS-turneringer undtaget Danmarks Mesterskaberne (DM), er åbne turneringer. Krav for deltagelse i
DM-turneringer eller WDSF turneringer er; par eller danser har et registreret medlemskab af en forening
under DS samt dansk statsborgerskab.
Stk. 2 Turneringsdeltagelse
Medlemmer af en klub/forening under DS som er turneringsdansere, må kun deltage i de af DS
arrangerede eller godkendte turneringer.
Stk. 2.1 Godkendte turneringer
Nationale turneringer, nationale mesterskaber, subkontinentale mesterskaber uanset forbund er
godkendte turneringer, ligesom private arrangerede turneringer er det.
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Stk. 3 Ranglisteturneringer
Ranglisteturneringer er åbne turneringer, hvorfor alle kan deltage uanset nationalitet, samt tilknyttet
forbund, kun dansere/hold tilknyttet en klub under DS vil blive ranglisteført.
Stk. 4 WDSF turneringsdeltagelse
Dansere / Hold, der ikke figurerer på DS’s Ranglister, må ikke deltage i WDSF’s turneringer, VM’er,
EM’er eller Subcontinentale mesterskaber eller andre internationale turneringer. Par der ikke
opfylder dette krav , vil indtil deltagelse i DS ranglisteturnering eller DM, få deres WDSF licens
suspenderet. Nydannede par kan søge om dispensation til DS via egen forening.

§ 3. Foreningsbestemmelser.

I reglementet for den enkelte danseart defineredes turneringsåret, hvor en danser kun kan repræsentere
én forening under DS.
Stk. 2 Foreningsskifte
Danser, der efter ansøgning skifter til en anden forening under DS i turneringsåret, og som samtidig
opretholder samme adresse / by, får 60 dages karantæne.
Dog er klubskifte der finder sted i tidsrummet efter sidste officielle DS-turnering i turneringsåret til
første officielle DS-turnering i næste turneringsår, ikke omfattet af karantæne.
Stk.3 Ansøgning af foreningsskifte
Administration vedr. klub / foreningsskift. Såfremt en danser ønsker at skifte klub / forening skal
følgende procedure følges:
– Den nye klub / forening er parret / danseren behjælpelig med at udfylde blanketten til Klub /
foreningsskift med de relevante oplysninger. (Blanketten kan downloades fra DS's hjemmeside).
– Blanketten sendes elektronisk af den nye klub til den "gamle" klub/forening, samt kopi til DS
Turneringsansvarlige vedr. klub/foreningsskift.
– Den "gamle" klub/forening skal med sin accept (underskrift eller via elektronisk post) bekræfte, at
danseren som forlader klubben/foreningen ikke har nogle udeståender.
– Såfremt den "gamle" klub/forening ikke har gjort skriftlige, relevante og berettiget indsigelser eller
reageret over for DS-Turneringsansvarlige inden for 14 dage, betragtes klub/foreningsskiftet
godkendt fra den "gamle" klub/forenings side.
– De evt. 60 dages karantæneperiode beregnes fra den dato, hvor anmodningen om
klub/foreningsskifte til den "nye" klub/forening er modtaget af DS-Turneringsansvarlige (på
blanketten anførte e-mail). Dog skal alle mellemværender med den gamle klub af økonomisk
karakter være afsluttet, før parret / danseren må deltage i DS turneringer igen. DSTurneringsansvarlige træffer endelig afgørelse i eventuel tvist.
Stk. 2 Deltagelse i en kategori
Deltagelse i en kategori er bindende for hele turneringsåret, således som danseren er anmeldt til DS
af klubben. Enhver danser kan dog efter ansøgning deltage i nærmeste højere kategori.
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§ 4. Turneringskalender.

DS-Turneringsafdeling tilsender senest 15. juni alle klubber turneringskalenderen for det kommende
turneringsår indeholdende forslag til datoer for de enkelte ranglisteturneringer og DM, samt datoer for
kendte EM og VM samt større internationale turneringer.
Klubberne tilkendegiver senest 10. august hvilke turneringstyper og datoer til ranglisteturneringerne og
DM, de ønsker at afholde påført tillige med evt. kommentarer.
DS-Turneringsafdeling tilsender herefter senest 1. september DS bestyrelse det første forslag til
turneringsplan for det næstfølgende turneringsår. DS-Bestyrelse kan kommentere forslaget frem til 10.
september, hvorefter DS-Turneringsafdeling fastlægger den endelige turneringsplan for det næstfølgende
turneringsår og udsender denne til afholdende klubber senest den 20. september, hvor den ligeledes
offentliggøres på DS hjemmeside.
DS-Turneringsafdeling sørger for, at et eksemplar af kalenderen på DS hjemmeside løbende opdateres.

§ 5. Indbydelse (propositioner) til turneringer.

Propositioner (indbydelse) for alle turneringer, undtagen lokalturneringer for egne par, samt de i stk. 3
nævnte turneringer skal senest 2 måneder før turneringsdatoen - fremsendes til DS-Turneringsansvarlige
for godkendelse. Propositioner skal bl.a. indeholde oplysning om:
1. Overskrift
a. Turneringstype
b. Navn på turnering
i. Skal afspejle afholdelsessted (Afholdende klub bestemmer navnet)
ii. Eliteklub afholdelse af ranglister/turneringer i samarbejde med
kommunerne (Navn afspejles af dette og ens navn hvert år)
2. Arrangør.
3. Sted, dato og starttidspunkt.
4. Kategorier, discipliner og danse.
5. Turneringsleder.
6. Tilmeldingsfrist.
7. Afbuds telefonnummer
Stk. 2 Private og lokalturneringer
Private og lokalturneringer må ikke arrangeres på DS officielle turneringsdatoer. Dog kan
lokalturneringer afvikles efter godkendelse af DS-Turneringsansvarlige på samme dato som en
ranglisteturnering forudsat afviklingen er i samme halkompleks.
Stk. 3 Godkendelse af indbydelse
Såfremt foreningen ikke har hørt fra DS-Turneringsansvarlige inden 8 dage, betragtes turneringens
formaliteter som værende i orden.
Stk. 4 Deltagerliste
Turneringsleder sender umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb besked til turneringsarrangør om,
hvornår turneringen er klar til download.
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Stk. 5 Udeblivelsesgebyr ved DS turneringer:
For par, som ikke rettidigt meddeler turneringsleder/arrangerende forening, at de ikke ønsker at
deltage i en turnering, som parret er tilmeldt, opkræves et udeblivelsesgebyr på kr. 100,00.
Beløbet opkræves parret via parrets egen klub/forening af den arrangerende klub. Såfremt beløbet
ikke er indbetalt inden næste turnering, kan parret nægtes adgang til at stille op i denne.
Ved rettidigt afbud gælder følgende:
- Par, som er tilmeldt en turnering, men som alligevel ikke ønsker at deltage, skal inden 24 timer før
turneringens start meddele turneringsledelsen/arrangerende klub/forening dette.
- Ved pludselig opstået sygdom hos én af deltagerne i parret, der bevirker at parret ikke kan stille op
til pågældende turnering, skal turneringsledelsen/arrangerende klub/forening, have besked min. 2
timer før turneringens start.
Stk. 6 Eftertilmeldingsgebyr
Såfremt et par tilmeldes en turnering efter sidste rettidige tilmeldingsfrist, betaler klubben DKK
100,00 i eftertilmeldingsgebyr.

§ 6. Radio- og TV-aftaler.

Alle aftaler med radio- og TV-indslag eller transmission træffes af DS-Bestyrelse.

§ 7. Dispensationer.

Dispensationer vedrørende turneringsreglementet kan kun meddeles af DS-Turneringsansvarlige eller DSBestyrelse ved høring efter konferering med DS-Turneringsansvarlige.
Stk. 2 Indsigelse
Eventuelle protester indsendes af foreningen til DS samtidig indsættes kr. 500,- på DS-konto. Bliver
protesten taget til følge, vil gebyret blive refunderet foreningen, i modsat fald tilfalder beløbet DS.
Rækkefølgen for behandling af protester er følgende: DS-Turneringsansvarlige - DS Bestyrelse - DS
Appeludvalg.
Stk. 3 Klub-/Foreningsrepræsentant under turnering
Ved enhver DS turnering skal der være én klub/foreningsrepræsentant. Denne repræsentant skal
være navngivet overfor arrangør, turneringsledelsen og basicdommer inden turneringens start. Det
er kun den navngivne repræsentant der kan / må rette henvendelse til turneringsledelsen og vise
versa.
Stk. 4 Overtrædelse af turneringsreglement
Ved overtrædelse af turneringsreglementet, henvises der til Vedtægterne for DS.

§ 7.1. Ikrafttrædelses dato for WDSF regler som bruges i DS’s Turneringsreglement:

Turneringsreglement hvad angår WDSF regler (f.eks. tøjregler, aldersgrænser o. lign.) skal være gældende i
DS efter samme dato, hvor de vedtages til ikrafttrædelse i WDSF. Dog kan ændringer for tøjbestemmelser
for nationale danske turneringer først træde i kraft ved et dansk turneringsår begyndelse. Det bør
tilstræbes, at der sker en oversættelse af reglerne til dansk, hurtigst muligt efter udgivelsen.
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Såfremt WDSF ændringer vil have en uheldig/utilsigtet indflydelse på de danske Rangliste- og DM turneringer, kan DS-Turneringsafdeling - senest 1 måned efter vedtagelsen i WDSF – beslutte at udsætte
indførelsen af ændringen til den har været diskuteret i DS bestyrelse. I så fald skal DS-Turneringsansvarlige
uden ophold meddele sin beslutning til alle bestyrelsesmedlemmer.

§ 8. Nationale regler.
Stk. 1 Definitionen af DS-turneringer.
Som DS-turneringer betragtes alle åbne turneringer, der arrangeres af eller for DS eller
lokalforeninger.

§ 9. Internationale turneringer i Danmark.

DS arrangerer eller lader arrangere alle internationale turneringer, der skal finde sted i Danmark.
Arrangeres et internationalt stævne af andre end DS, skal alle forhold vedrørende arrangementet
godkendes af forbundet.
Stk. 2 Ansøgning vedr. afholdelse af WDSF turnering
Ansøgninger vedr. afholdelse af WDSF turneringer skal være DS-Bestyrelse i hænde
senest 3 måneder før ønske om afholdelse.
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§10. TURNERINGSREGLER FOR DANSE GRAND PRIX (DGP) TURNERINGER – ikke aktiv pt
§11. Rock’n Roll
Turneringer:
Arrangeres af DS
DS’s regler er gældende
Deltagere:
Dansere, der er medlem af en forening/klub under DS
- Deltager man i flere kategorier ved turneringerne kan man ikke forvente at der tages højde
for det i tidsplanen
Registrering:
Registrering af par sker ved DS’s turneringssystem.
Aldersklasser:
Minibørn:
Børn:
Junior:
Voksne:

Ikke fyldt 8 inden 31/12
Ikke fyldt 14 år inden 31/12
Ikke fyldt 18 inden 31/12
Fyldt 18 inden 31/12

Den ældste i parret er afgørende for alderskategorien – gælder både talent og sport
Danse:
Talent
Basic i alle rækker
Sport:
Børn – basic
Junior – akro/løft *
I voksne basic og akro

Tempi:

*Juniorer må have max 4 akro/løft efter eget valg indenfor WRRC safety level 3. Juniorer må
udføre D-Akro efter gældende regler. Der må max danses 2 kombinationer akro/løft.
Kombinations akro/loft tæller for 1 akro/løft. Dvs. max 2 kombinationer (safety level 3) + 2
enkelte akro/løft = 4 akro/løft. Gentages samme akro/løft bedømmes dette ikke.
Børn
Junior
Voksne

47-49 takter pr minut
47-49 takter pr minut
Basic
Akro

50-52 takter pr minut
48-50 takter pr minut
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Puljelængder:
Børn
Junior
Voksne
Musik:

1.25 – 1.35 min
1.25 – 1.35 min
Basic
Akro

0.55 – 1.05 min + intro max 0.15
1.30 – 1.45 min + 0.15 intro

I A-finaler må junior og voksne sport danse til egen musik. Musikken, til det enkelte par
afleveres i 2 eksemplarer på CD. Musikken skal opfylde kravene til tempi og puljelængde,
samt være mærket med navn og rygnummer.

Overholder musikken ikke ovennævnte regler, dømmes max fradrag – ude af takt.
Bedømmelse:
Indledende runde dømmes 1-5 Semifinaler med X
Finaler placering
Miksning finder sted i alle runder.
I voksenrækken benyttes international dommerseddel og alle runder divideres med 6 uanset
antal akro/løft.
I finalen for junior og voksne gives der maximum fradrag for ”ude af takt”, såfremt medbragt
musik ikke overholder reglerne for tempi og længde.
Danses ude af takt/stop i børn og junior henvises parret til sidste pladsen i finalen.
Afvikling:
Præsentation af danserne max. 0.30 min.
Puljestørrelse max. 6 par i talent, samt minibørn og børn.
Alle rækker afvikles med 2 indledende rækker, semifinaler samt finaler.
Junior og voksne sport afvikles med indledende rækker og semifinaler med max. 2 par pr
pulje. A-finalerne afvikles med solorunder, mens b-finaler afvikles med 2 par pr pulje.
Rækker kan lægges sammen
Alle turneringer indledes med en indmarch.
Børnerækken afvikles sammen med show, cheer, disco og hip-hop under 12 år. Ved DM skal
Rock’n roll afslutte turneringen.
Påklædningsbestemmelser
Fri påklædning.
Der må ikke bæres smykker eller andre hårde/skarpe genstande. Deltagernummeret bæres
på herrens ryg. I akrorækker bæres nummeret på herrens højre ben.
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Pointlister:
Der føres pointlister i alle rækker, i alle pointturneringer.
Vinderen af en turnering tildeles 24 point, nr. 2 tildeles 23 point, etc. Er 2 eller flere par lige
på pointlisten, er sidst afholdte turnering afgørende for parrets placering. Der gives kun
point, hvis rækken åbnes, altså ved mindst 3 deltagende par.
Præmiering:
Ved bekendtgørelse af resultatet præmieres bagfra.
A-finale par præmieres med medaljer til placeringerne 1., 2. og 3. Alle par skal have
diplomer. Man kan dog ved DM give de resterende pladser en plakette.
DM for hold:
Kategorier:
Børn, Junior og voksne
Hold består af 4 par, dvs et børnepar, to juniorpar og et voksenpar. Et par kan deltage i
nærmeste højere kategori. Der danses 2 basicrunder, dog må junior danse deres normale
program. Dog kan 3 par udgøre et hold.
Afvikling:
2 indledende runder med max 6 par pr pulje, 6 bedste hold til finalen. Der tilstræbes
deltagelse af minimum 3 hold.
Bedømmelse:
Der gives karaktererne 1-5, med 1 som bedste. Ved bedømmelse af indledende runder
anvendes karaktererne 1-5 med 1 som bedste – ”manglende” par tildeles karakteren 5, mens
bedømmelse af finaler anvendes placeringer med efterfølgende skating for a finde parrenes
samlede, endelige placering.
Områdemesterskaber:
Ved Jysk/Fynsk og Sjællandsmesterskaberne er der mulighed for talent par at rykke op i
sportsrækken uden det får konsekvenser for parret.
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Danmarks Mesterskaberne (DM)
DM afvikles kun i sportsrækken. Talent par der deltager i DM, vil derfor skulle forsætte i
sportsrækken. Kategorier – som pointturneringer
Afvikling:
I princippet rækkeopdeling, pånær for voksenrækken med nedskærring.
Kvalifikation til DM:
Man skal deltage i minimum 3 turneringer (JFM og SM tæller med) for at kvalificere sig til
DM.
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§12. DS FUNK/HIP HOP SOLO, DUO, HOLD
Turneringer:
Arrangeres af DS.
DS´ s regler er gældende.
Deltagere:
Dansere, der er medlem af en forening/klub under DS.
Man kan ikke deltage på to forskellige hold indenfor samme aldersklasse.
Deltager man I flere kategorier ved turneringen kan man ikke forvente der tages højde for
dette I tidsplanen.
Registrering:
Registrering af dansere/hold sker ved DS’s turneringssystem
Registrering sker på det officielle registreringssystem, senest 1. oktober, efterregistrering
senest 3 uger inden turneringsafholdelse.
Husk at anvende klubskifteblanket. Ved klubskifte inden for turneringsåret er der 60 dages
karantæne. Hvis dette ikke overholdes kan evt. point eller DM fratages.
Der må være 40% udskiftning /forøgelse på et hold i løbet af sæsonen.
Ved registrering gives holdet et sigende navn, der også bruges ved tilmelding til turnering.
Navnet må ikke ændres i turneringsåret.
Minimum 5 personer på et hold.
Aldersklasser:
Minibørn
Solo/duo

Duo
Hold

ikke fyldt 8 år inden åres udgang (1. Januar)
Børn 1:
Børn 2:
Junior 1:
Junior 2:
Ynglinge:
Voksne:

ikke fyldt 10 år inden årets udgang (1. Januar)
ikke fyldt 12 år inden årets udgang (1. Januar)
ikke fyldt 14 år inden årets udgang (1. Januar)
ikke fyldt 17 år inden årets udgang (1. Januar)
ikke fyldt 19 år inden årets udgang (1. Januar)
fyldt 19 år inden årets udgang (1. Januar)

Følger den ældste danser. (Bemærk dette)
Minibørn:
Børn:
Junior:
Voksne:

Ikke fyldt 8 år inden årets udgang (1. Januar)
Fyldt 8 og ikke fyldt 12 år inden årets udgang (1. Januar)
Fyldt 12 og ikke fyldt 17 år inden årets udgang (1. Januar)
Fyldt 17 år inden årets udgang (1. Januar)
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Minimum 5 personer på et hold, der er ikke noget maksimum, men bemærk gulvstørrelsen
er min (13x13 m).
Alle på holdet skal kunne danse og holde sig inden for dansegulvet.
Er mere end 1 over holdets aldersgrænse rykkes holdet op i næste alderskategori
Påklædningsbestemmelser:
Tøjet skal dække brystområdet, samt fra hoftekant til toppen af hoftebenet. (Hipster). Der
må ikke anvendes rekvissitter.
Det er ikke tilladt at bære nogen form for smykker. Disse skal enten fjernes eller dækkes med
plaster, af sikkerhedsmæssige grunde.
Endv. er DS´s regler for reklame/sponsor på tøj gældende.
Musik:

Solo/duo:
Hold:

27 – 28 takter pr. Minut = 108-112 BMP (beats per minut)
Puljelængde: ca. 1½ min.
Puljelængde: 2 min. +/- 5 sekunder
Musikken må gerne være mixet, og variere i hastighed og tempi udover de 27
– 28 takter pr. Minut, så længe Funk/Hip hop stilen stadig overholdes.

Holdene medbringer egen musik som afleveres til musikbordet. Musikken skal afleveres i 1
eksemplar 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.
Holdleder meddeler hvor holdet står placeret, når deres musik skal starte.
Musikken skal lægges/uploades på holdets registrering via tilmeldingssystemet, således at vi
ikke risikerer at musikken ikke kan afspilles.
Musikvalg/Genre er fri.
Bedømmelse:
Der skal være min. 3 dommere.
I indledende runder anvendes karaktererne 1 – 5, med 1 som bedste karakter. I finale
placeres holdene, parrene 1, 2, 3, 4, 5, 6 (7).
Den som bilag vedlagte dommerseddel skal benyttes.
Kriterier for Funk/hip hop stilen:
Gulvøvelser, akrobatik og break-tricks er tilladt.
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Som dommer lægges der vægt på:
Musikforståelse og brug af musikken Udstråling og præsentation
Teknik – balance, kropskontrol m.m.
Evnen til at kombinere arme og ben-bevægelser. Hvor det er påkrævet.
”Flow” i dansen. Dansen er flydende og kontinuerlig og I harmoni med
musikken Koreografi
Der foretrækkes varierende trin og bevægelser og få gentagelser.
Sværhedsgraden i hold vægtes højt.
Ved duo/hold dømmes der endvidere efter synkronitet.
Ved hold endvidere efter brug af hele gulvet samt flydende pladsskift i dansen
Afvikling:
Indledende runde og rækkeinddeling med efterfølgende finaler i hver aldersklasse. (min.2
runder).
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.
Solodansere max 7 dansere i hver pulje. Finaler max 8 personer
Duo max. 7 par i hver pulje.
Hold max. 1 hold på gulvet ad gangen
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.
Turnering gennemføres kun for rækker, hvori der er tilmeldt mindst 3 hold. Dog kan man ved
mindre end 3 tilmeldte hold, slå 2 aldersklasser sammen. Hver række præmieres for sig
Krav for deltagelse ved DM for solo/duo og hold:
Man skal deltage i min. 3 turneringer. SM og JFM tæller med som en turnering
Krav for deltagelse ved DM for Hold:
Der føres pointlister ved turneringerne og de 12 hold med flest antal point udtages til DM.
Dette udregnes ved at holdenes samlede sum, deles med antallet af mulige turneringer
HUSK: JFM og SM medregnes som turnering uden pointgivning. DM, SM og JFM afvikles med
semifinale og nedskæring
Man skal have opnået point ved deltagelse i pointturneringerne for at blive udtaget til DM og
minimum have deltaget i 3 turneringer.
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Præmiering:
Solo/duo:

Hold:

Samtlige A-finale dansere præmieres med medaljer til placeringerne 1, 2 og 3.
Alle dansere skal have diplom. Al præmiering/diplomer skal foregå på
gulvet/podiet.
Et diplom tilhvert hold, derudover en medalje til placeringerne 1, 2 og 3 i Afinalen.
Alle hold får diplomer.
Præmieringen begynder bagfra
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§13. DS / DISCO/FREESTYLE SOLO & DUO
Turneringer:
Arrangeres af DS.
DS´ s regler er gældende.
Deltagere:
Dansere, der er medlem af en forening/klub under DS.
Deltager man I flere kategorier ved turneringen kan man ikke forvente der tages højde for
dette I tidsplanen.
Registrering:
Registrering af dansere sker ved DS’s turneringsudvalg (se hjemmesiden sportsdans.dk).
Registrering sker på den officielle registreringsblanket, senest 1. oktober, efter -registrering
senest 3 uger inden turneringsafholdelse.
Husk at anvende klubskifteblanket. Ved klubskifte inden for turneringsåret er der 60 dages
karantæne. Hvis dette ikke overholdes kan evt. point fratageseller DM placering
diskvalifiseres.
Aldersklasser:
Solo:

Duo:

Minibørn:
Børn 1:
Børn 2:
Junior 1:
Junior 2:
Ynglinge:
Voksne:

under 8 år
ikke fyldt 10 år inden årets udgang (1. jan.)
ikke fyldt 12 år inden årets udgang (1. jan.)
ikke fyldt 14 år inden årets udgang (1. jan.)
ikke fyldt 16 år inden årets udgang (1. jan.)
ikke fyldt 19 år inden årets udgang (1. jan.)
fyldt 19 år inden årets udgang (1. jan.)

Følger den ældste danser. (Bemærk dette)

Påklædningsbestemmelser:
Tøjet skal dække brystområdet, samt fra hoftekant til toppen af hoftebenet. (Hipster).
Der må ikke anvendes rekvisitter, ligesom der ikke må ændres på påklædning under dansen.
F.eks. afførelse af forskellige tøjdele.
Det er ikke tilladt at bære nogen form for smykker. Disse skal enten fjernes eller dækkes med
plaster, af sikkerhedsmæssige grunde.
Endv. er DS´s regler for reklame/sponsor på tøj gældende. Deltagernummer skal tilstræbes at
bæres på ryggen.
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Musik:

solo/duo:
33 – 35 takter pr. minut = 132 – 140 BMP (beats per minut)
Puljelængde: ca. 1½ min.

Bedømmelse:
Der skal være min. 3 dommere.
I indledende runder anvendes karaktererne 1 – 5, med 1 som bedste karakter.. I finale
placeres parrene 1, 2, 3, 4, 5, 6 (7-8).
Disco/Free style stilen:
Stilen er glad og frisk. Bevægelserne er hurtige og markante og ønskes “færdigudført”.
(strakte arme osv.) Dansen skal afspejle glæden ved at bevæge sig til musik.
Akrobatik/løft er ikke tilladt, dog tillades split, hop, spagat samt gulvøvelser. Figurer, hvor
kroppen drejer om sin egen længde-akse f.eks vejrmølle, flick flack, håndstand o. lign. er ikke
tilladt.
Som dommer lægges der vægt på:
Musikforståelse og brug af musikken Teknik – balance, kropskontrol m.m.
Evnen til at kombinere arme og ben-bevægelser
“Flow” i dansen. (dansen er flydende og kontinuerlig og i harmoni med
musikken) Koreografi
Udstråling og præsentation
Der foretrækkes varierende trin og bevægelser og få gentagelser. Ved duo
dømmes der endvidere efter synkronitet.
Præmiering:
Solo/duo:

Samtlige A-finale dansere præmieres med medaljer til placeringerne 1, 2 og 3.
Alle dansere skal have diplom. Al præmiering/diplomer skal foregå på
gulvet/podiet.
Præmieringen begynder bagfra.

Afvikling:
Min. 2 runder.
Solodansere max 7 dansere i hver pulje. Finaler max 8 personer Duo max. 7 par i hver pulje.
DM/SM og JFM afvikles med semifinale og nedskæring
Krav for deltagelse ved DM for solo/duo:
Man skal deltage i min 3 turneringer.
SM og JFM tæller som en turnering.
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§14. DS / SHOWDANCE FOR HOLD
Turneringer:
Arrangeres af DS.
DS´ s regler er gældende.
Deltagere:
Dansere, der er medlem af en forening/klub under DS.
Deltager man i flere kategorier ved turneringen kan man ikke forvente der tages højde for
dette i tidsplanen.
Man kan ikke deltage på forskellige hold indenfor samme aldersklasse.
Registrering:
Registrering af dansere/hold sker ved DS’s turneringssystem
Registrering sker i det officielle registreringssystem, senest 1. oktober, efterregistrering
senest 3 uger inden turneringsafholdelse.
Husk at anvende klubskifteblanket. Ved klubskifte inden for turneringsåret er der 60 dages
karantæne. Hvis dette ikke overholdes kan evt. point eller DM fratages.
Der må være 40% udskiftning /forøgelse på et hold i løbet af sæsonen.
Ved registrering gives holdet et sigende navn, der også bruges ved tilmelding til turnering.
Navnet må ikke ændres i turneringsåret.
Minimum 5 personer på et hold
Aldersklasser:
Der danses i flg aldersklasser:
Minibørn:
Ikke fyldt 8 år inden årets udgang (1. Januar)
Børn :
Fyldt 8 og ikke fyldt 12 år inden årets udgang (1. Januar)
Junior :
Fyldt 12 og ikke fyldt 17 år inden årets udgang (1. Januar)
Voksne:
Fyldt 17 år inden årets udgang (1. januar)
Minimum 5 personer på et hold, der er ikke noget maksimum, men bemærk gulvstørrelsen
er min (13x13 m). Alle på holdet skal kunne danse og holde sig inden for dansegulvet.
Er mere end 1 person over holdets aldersgrænse rykkes holdet op i næste alderskategori.
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Påklædningsbestemmelser:
Tøjet skal dække brystområdet, samt fra hoftekant til toppen af hoftebenet (hipster) Der må
gerne anvendes rekvisitter.
Det er ikke tilladt at bære nogen form for smykker. Disse skal enten fjernes eller dækkes med
plaster, af sikkerhedsmæssige grunde.
Endvidere er DS´s regler for reklame/sponsor på tøj gældende.
Musik:

Puljelængde: 2 min +/- 5 sekunder
Holdene medbringer egen musik som afleveres til musikbordet. Musikken skal afleveres i 1
eksemplarer på CD af en holdleder 30 min. før start. Musikken skal være færdigmixet på
forhånd og må kun indeholde det musik som det enkelte hold skal bruge.
Holdleder meddeler hvor holdet står placeret, når deres musik skal starte.
Musikken skal lægges på holdets registrering, således at vi ikke risikerer at musikken ikke kan
afspilles.
Musikvalg/genre er fri.
Musikken bedes uploaded på tilmeldingssystemet.
Holdleder meddeler hvor holdet står placeret, når deres musik skal starte.

Bedømmelse:
Der skal være min. 3 dommere
Dommerne skal være afskærmet og placeet på et højere niveau, således at rækker, linjer
m.m. bedre kan bedømmes.
I indledende runder anvendes karaktererne 1 – 5, med 1 som bedste karakter. I finale
placeres holdene 1, 2, 3, 4, 5, 6 (7 -8).
Kriterier for Showdance:
Showdance skal præsenteres som et show. Dansen skal have et tema
Musik, kustomer og trin skal vise temaet Musikvalg, stil og tøj er op til det enkelte hold.
Som dommer lægges der vægt på:
Tema
Kreativitet og fantasi Koreografi
Sværhedsgraden vægtes højt Musikforståelse og brug af musikken Teknik –
balance, kropskontrol m.m. Udstråling og præsentation Underholdningsværdi
for et publikum
Der foretrækkes varierende trin og bevægelser og opstillinger og få
gentagelser.
Tabes rekvisitter sker der et fradrag.
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Afvikling:
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.
Indledende runde og rækkeinddeling med efterfølgende finaler i hver række.
Hold max. 1 hold på gulvet ad gangen
Krav for deltagelse ved DM for Hold:
Der føres pointlister ved turneringerne og de 12 hold med flest antal point udtages til DM.
Dette udregnes ved at holdenes samlede sum, deles med antallet af mulige turneringer JFM
og SM medregnes som turnering med pointgivning.
DM, SM og JFM afvikles med semifinale og nedskæring
Man skal have opnået point ved deltagelse i pointturneringerne for at blive udtaget til DM og
minimum have deltaget i 3 turneringer.
Præmiering:
Hold:

Et diplom til hvert hold, derudover en medalje til placeringerne 1, 2 og 3 i Afinalen. Alle hold får diplomer.
Præmieringen begynder bagfra
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§15. BOOGIE regler, ikke aktiv
§16. JITTERBUG

Jitterbug danses under DS's officielle turneringssystem, hvori følgende arrangementer
indgår:
Danmarksmesterskaber
Ranglisteturneringer
Regionsmesterskab

(DM)
(RL)
(SM, JFM)

Ved tvivlsspørgsmål, der ikke kan løses med følgende regulativ anvendes DS's til enhver tid
gældende reglement for Rock´n Roll.
Aldersgrupper/kategorier:
Børn I:
Børn II:
Junior I:
Junior II:
Ynglinge:
Voksne:
Senior:
Oldies:

8-10 år
10-12 år
12-14 år.
14-16 år
16-18 år
18-40 år
Fyldt 35 år (herren)
Fyldt 48 år (herren)

Såfremt kriterierne overholdes står det et par frit, hvornår oprykning fra voksne til senior
eller fra senior til Oldies sker.
I tilfælde af få tilmeldte par slås en række sammen med nærmeste øvre aldersgruppe
Alders indelingen følger kalenderåret, kategorien bestemmes ud fra den ældste i parret, der
ikke må overskride den ovenfor angivne alder inden 1. januar i kalenderåret.
Kategorier/danse:
Børn I og II :
Junior I, II og Oldies:
Ynglinge/Voksne/Senior :
Puljer:

1min. i 44 bpm.
1 min. i 46 bpm.
1 min. i 48 bpm.

For børn og junior gælder følgende : Pulje størrelser max. 6 par, i finalen undtagelsesvis 7
par.
For voksne gælder følgende: 3 bedste par i A-finale med solorunder, de 3 øvrige i B-finale i
én pulje.
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Runder:
Der danses indledende runde. 6 bedst placerede par går direkte til semifinale, øvrige par
danser opsamlingsrunde. Her findes yderligere 6 par til semifinalen.
I semifinalen krydses 6 par til finalen, hvor parrene placeres 1-6 (1-3 i voksne A og B-finale).
I voksenes A-finale danses solorunder.
Musik :

Musikken bestemmes udelukkende af arrangørerne.

Bedømmelse :
Pige/pigepar ligestilles med dreng/pigepar.
Dansen bedømmes generelt som ved Rock´n Roll, dog bruges der ikke international
dommerseddel.
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§17. DS CHEER FOR HOLD
Turneringer:
Arrangeres af DS.
Deltagere:
Dansere, der er medlem af en forening/klub under DS
Man kan ikke deltage på to forskellige hold indenfor samme aldesklasser.
Registrering:
Registrering af dansere/hold sker ved DS’s turneringssystem
Registrering sker på den officielle registreringsblanket, senest 1. oktober, efter -registrering
senest 3 uger inden turneringsafholdelse.
Der må være 40% udskiftning /forøgelse på et hold i løbet af sæsonen.
Ved registrering gives holdet et sigende navn, der også bruges ved tilmelding til turnering.
Navnet må ikke ændres i turneringsåret.
Minimum 5 personer på et hold
Aldersklasser:
Der danses i fire aldersklasser:
Minibørn:
under 8 år
Børn:
8 – under 12 år.
Ungdom:
12- 16 år.
Voksne:
over 16 år.
Der må være kun være 1 person på holdet, der er over aldersgrænsen, dog højst 1
aldersklasse fra (børnedanser må ikke danse på voksenholdet.)
Hold størrelse:
Et hold består af min. 5 personer. Der er ikke noget maksimum, men bemærk gulvstørrelsen
13x13 m. Holdet skal starte inden for arealet og må ikke træde udenfor de 13x13 i showet.

Kriterier for cheer:
Cheerleader rutinen skal opbygges af stunt (løft), kast og pyramider, cheer spring,
springgymnastik, cheerdans og råb.
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Obligatoriske elementer:
Skal udføres af hele holdet på samme tid eller i ripple (kanon), undtaget er dog stunt og
springgymnastik.
1 cheer råb/chant (uden musik), stunt, pyramider eller kast, cheer dance, cheer spring (split,
herkie, hurdle, pike ect.) elementer fra springgymnastik.
Efter indløb skal alle udøvere indtage en fast stillestående position og undgå bevægelse før
musik/show starter.
Der må ikke startes i stunt. Hvilket betyder, at der ikke må bygges noget op før musik eller
råb begynder. Man må gerne stille sig klar til stunt og starte med dette efter start af musik
eller råb, men alle skal have min. ét ben på gulvet ved start.
Cheer råb må ikke indspilles i musikken.
Det er ikke tilladt at lave stunt, der er over 2½ mand høj og max 3 lag for voksne og 2 lag for
ungdom og børn.
Diverse props (flag, banner, megafoner, stole m.v.) må ikke efterlade noget på gulvet, der
kræver rengøring.
Det er tilladt at bruge spottere på gulvet
Musik:

Puljelængde 3,00 min. +,- 5 sek.
Holdene medbringer egen musik som afleveres til musikbordet. Musikken skal afleveres i 2
eksemplarer påCD af en holdleder 30 min. før start. Musikken skal være færdigmixet på
forhånd. Der skal afleveres 2 eksemplarer pr. hold og der må kun være det musik på som det
enkelte hold skal bruge.
Holdleder meddeler hvor holdet står placeret, når deres musik skal starte.

Påklædningsbestemmelser:
Fri påklædning, tøjet skal dække brystområdet, samt fra hoftekant til toppen af hoftebenet.
Der ikke må ændres på påklædningen under dansen. F.eks. afførelse af forskellige
tøjdele.Der må gerne anvendes rekvisitter.
Det er ikke tilladt at bære nogen form for smykker. Disse skal enten fjernes eller dækkes med
plaster, af sikkerhedsmæssige grunde.
Endvidere er DS’s regler for reklame/sponsor på tøj gældende.
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Bedømmelse:
Der skal være min. 3 dommere. Dommerne placeres på et højere niveau, således at rækker,
linjer m.m. bedre kan bedømmes. Afskærmet fra publikum.
I indledende runder anvendes karaktererne 1 – 5, med 1 som bedste karakter. I finale
placeres holdene 1 – 6
Dommerne skal lægge vægt på:
Kreativitet og fantasi
Underholdningsværdi for et publikum
Musikforståelse og brug af musikken
Udstråling og præsentation
Teknik – balance, kropskontrol m.m.
Evnen til at kombinere arme og ben bevægelser
Koreografi
Brugen af hele gulvet
Sværhedsgraden vægtes højt
Stunts vægtes højt i ungdom og voksne
Der foretrækkes varierende trin og bevægelse og få gentagelser
Afvikling:
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.
Indledende runde og rækkeinddeling med efterfølgende finaler i hver række. max. 1 hold på
gulvet af gangen.
Der føres ranglister ved turneringerne og de 12 hold med bedst antal point udtages til DM.
Dette udregnes ved at holdenes samlede sum, deles med antallet af mulige turneringer (her
regnes JF og SM ikke med). DM afvikles med nedskærning.
Turnering gennemføres kun for rækker, hvori der er tilmeldt mindst 3 hold.
Præmiering:
Hold:

Diplom til hold i finalen, derudover en personlig præmie til placeringerne 1,2
og 3 i A- finalen. Alle hold får diplomer.

Præmiering sker bagfra
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§18. ROCK’N ROLL FORMATION
Turneringer:
Arrangeres af DS.
DS’ regler er gældende.
Deltagere:
Dansere, der er medlem af en forening/klub under DS.
Deltager man i flere kategorier ved turneringen kan man ikke forvente der tages højde for
dette i tidsplanen.
Registrering:
Registrering af dansere/hold sker ved DS’s turneringssystem
Registrering sker i det officielle registreringssystem senest 1, Oktober, efterregistrering
senest 3 uger inden tunreringsafholdelse.
Husk at anvende klubskifteblanket.
Ved klubskifte inden for turneringsåret er der 60 dages karantæne. Hvis dette ikke
overholdes kan evt. point eller DM fratages.
Der må være 40 % udskiftning/forøgelse på et hold i løbet af sæsonen. Minimum 4 og max 8
par pr formation.
Man kan ikke deltage i mere end en formation.
Aldersklasser:
Der dansen i 1 aldersklasse kaldet ”Rock’n Roll Formation”.
Gulvstørrelse: minimum 12 x 12 meter
Påklædningsbestemmelser:
Frit, dog skal DS tøjbestemmelser overholdes. D.v.s. tøjet skal dække brystområdet, samt fra
hoftekant til toppen af hoftebenet. Der må gerne anvendes rekvisitter.
Endvidere er DS´s regler for reklame/sponsor på tøj gældende.
Musik:

Puljelængde: 2:45 – 3:00 min
Formationen medbringer egen musik som afleveres til musikbordet. Musikken skal afleveres
i 1 eksemplar på enten CD af en holdleder 30 min. før start. Musikken skal være færdigmixet
på forhånd og må kun indeholde det musik som det enkelte hold skal bruge.
Holdleder meddeler hvor holdet står placeret, når deres musik skal starte.
Musikken skal lægges på holdets registrering, således at vi ikee risikerer at musikken ikke kan
afspilles.
Musikvalg/genre er fri, dog skal den overvejende del af musikken være Rock’n Roll
Musikken bedes uploadet på tilmeldingssystemet.
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Bedømmelse:
Der skal være min. 3 dommere.
Der anvendes karaktererne 1 – 6, med 1 som bedste karakter.
I finale placeres holdene 1, 2, 3, 4, 5, 6
Kriterier for Formations Rock:
Formations Rock skal præsenteres som en showdans.
Musikvalg, stil og tøj er op til den enkelte formation, dog skal den overvejende del af
musikken være Rock’n Roll.
En formationsdans skal som minimum indeholde 12 Rock’n Roll grundtrin (Kick-Ball ChanceKick-Kick), og må ikke indeholde AKRO-elementer.
Der må ikke anvendes rekvisitter.
Som dommer lægges der vægt på:
Underholdningsværdi for et publikum Musikforståelse og brug af musikken
Udstråling og præsentation
Teknik – balance, kropskontrol m.m.
Evnen til at kombinere arme og ben-bevægelser Koreografi
Brugen af hele gulvet
Sværhedsgraden vægtes højt
Afvikling:
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.
Indledende runde og rækkeinddeling med efterfølgende finaler i hver række. max. 1
formation på gulvet af gangen.
Krav for deltagelse ved DM for Hold:
Der føres pointlister ved turneringerne og de 12 formationer med flest antal point udtages til
DM. Dette udregnes ved at holdenes samlede sum, deles med antallet af mulige turneringer.
JFM og SM medregnes som turnering med pointgivning.
DM, SM og FJM afvikles med semifinale og nedskæring.
Man skal have opnået point ved deltagelse i pointturneringerne for at blive udtaget til DM og
minimum have deltaget i 3 turneringer.
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Præmiering:
Et diplom til hver formation, derudover en medalje til placeringerne 1,2 og 3 i A-finalen. Alle
hold får diplomer.
Al præmiering/diplomer skal foregå på gulvet/podiet. Præmiering begynder bagfra.

Danmarks Sportsdanserforbund | Danish DanceSport Federation
www.sportsdans.dk | Idrættenshus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

31

