INFORMATION INFÖR SM I LAG 31/1-2015 Örebro
1.

Varje förening får delta med max två (2) lag per åldersklass.

2.

Tävlande får endast representera den förening som de tävlade för 1 januari 2015

3.

Alla par/trior där den äldste är 18 år eller äldre äger rätt att delta i SM, där den äldste är
17 år eller yngre äger rätt att delta i JSM, och där den äldste är 14 år eller yngre, äger
rätt att delta i USM. I juniorlaget får ungdomspar delta. I vuxenlaget får juniorpar
delta. I de fall där olika akrobatikregler gäller i de olika åldersgrupperna får endast
akrobatik utföras enligt de regler som gäller för den åldersgrupp som paret normalt
tillhör.

4.

Dansare som tillhör R-klass får delta i SM i lag och efteråt återgå till R-klass.
Observera dock att även dessa par/trior måste ha giltig hög licens.

5.

SM i lag dansas enligt högsta öppna klassens regler i respektive åldersklass och gren.

6.

Varje lag får ställa upp med ett par/trio per gren i Boogie Woogie, Bugg, Dubbelbugg,
Lindy Hop och Rock´n´ Roll.

7.

Varje lag kan ställa upp i 3, 4 eller 5 grenar. Resultatet från lagets 3 bästa grenar
kommer att användas för placeringsberäkning. Vid behov av skilje (lika efter 3 grenar),
används även gren 4 och 5.

8.

Laget skall bestå av 4-11 personer. Två dansare får dubblera. Vid dubblering kan
dansaren välja mellan 2 grenar i samma lag eller mellan 2 åldersklasser. I det senare
fallet har man utnyttjat en dubbleringsrätt för båda lagen. Dubblering mellan
åldersklasser kan endast göras en gång/förening.

9.

Arrangör behöver inte ta hänsyn till dubblerande person vad beträffar klädbyten, vila etc.

10.

Vid 1 till 3 lag från samma förening äger 2 lagledare fri entré.
Vid 4 till 6 lag från samma förening äger 3 lagledare fri entré.
Dessa lagledare skall namnges vid avprickningen.

11.

SM i lag dansas i uttagning – final, alltså ingen semifinal, utan de 6 bästa lagen efter
uttagningen går vidare till final.

12.

Anmält lag skall vara signerat i dans.se (swingweb) senast 6/1-2015, det skall även vara
meddelat vilka grenar laget skall deltaga i. Detta antingen som notering i det anmälda
laget i dans.se (swingweb) eller via mail till tävlingsledare.

13.

Senast den 20/1-2015 skall anmälan om vilka som dansar i laget vara registrerat i
dans.se (swingweb).
Inga efteranmälningar kommer att godkännas, tänk därför på att signera
anmälan i rätt tid !!!!!!

.

Att registrera ett lag i dans.se (swingweb) görs på samma sätt som att registrera ett
nytt par. Man går in på en av dansarna som ska vara med i laget men istället för att
välja lägg till nytt: par så väljer man BRR-Lag.

