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REGLER R-TÄVLINGAR LINEDANCE
Social – är till för dig som aldrig har tävlat eller har tävlat på motsvarande nivå hos WorldCDF, WDM, UCWDC m.fl.
Newcomer – är till för dig som har tävlat några gånger eller tävlar på Newcomer-nivå eller motsvarande hos WorldCDF,
UCWDC m.fl. Tävlande i Novice hos World Dance Masters får tävla i denna grupp. Är även till för dig som vill gå upp från
Social.
Novice – är till för dig som har tävlat på Novice-nivå hos WorldCDF, UCWDC m.fl. eller för dig som
vill gå upp från Newcomer.
Intermediate – är till för dig som har tävlat på Intermediate-nivå och uppåt hos WorldCDF,
UCWDC, WDM m.fl.
Åldersgrupper:
Den åldern du har på tävlingsdagen är den åldern som styr vilken grupp du kommer att tävla i:
● upp till 12 år
● 13-19 år
● 20-34 år
● 35-49 år
● 50+
Kvinnor och män tävlar mot varandra så länge vi inte anser att de tävlande ska tävla separat,
då det finns underlag för att dela på könen.
Övriga regler:
Vi spelar originallåtarna till tävlingsdanserna så länge vi inte anger någon annan låt på hemsidan
och i dansbeskrivningen.
Varje låt spelas 2 min - 2,5 min. Alla danser räknas in.
Ingen tävlande kommer att få stå själv på golvet.
Kläder:
Kläderna ska vara hela och rena.
Kläderna ska inte ge en oanständig bild av den tävlande.
Dansskor eller boots ska bäras. Sneakers får bäras i funk.
Accessoarer som tappas under tävlingen skall omedelbart plockas upp så ingen kommer till
skada.
Variationer:
Social och Newcomer: får enbart dansa dansen enligt dansbeskrivningen.
Novice och Intermediate: Minst en vägg vanilla innan den tävlande börjar med variationer.
Variationerna får vara max åtta counts långa och sedan måste du dansa minst åtta
counts av originaldansen innan den tävlande får göra åtta counts variation igen.
Variationerna måste gå i dansen riktning.
OBS vid tre-takts musik är de sex counts som gäller istället för åtta counts.

