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§§ Juridiska kommittén §§
Förändringar i Tävlingsreglemente och Tävlingsbestämmelser 2001-01-01
Här kommer lite mer information om förändringarna i Tävlingsreglemente och
Tävlingsbestämmelser än vad som stod i DSF-nytt i september 2000.
Rätt(o)säkerhet
° Större delen av 4.1.1 (Uppvisning, marknadsföring) har strukits.
° Beslut av tävlingsledning och tävlingskontrollants kan numer överklagas i minst en
överklagandeinstans. (vid protester 3.8, regelbrott 9 eller beslut av tävlingskontrollant 3.7.2)
Föreningsbyte 4.1
° Dansare f år byta förening b åde 1/1 och 1/7 utan godkännande fr ån b åda föreningarna.
Nya licensregler 2.3
° Alla tävlande skall fr o m årsskiftet ha licens. Den är indelad i l åg eller hög avgift.
Justering klassindelning Rock´n´Roll och Jitterbug/Lindy Hop
° För att anpassa antalet klasser till antalet dansare har klassindelningen gjorts om s å att
den blir samma som indelningen i Boogie Woogie.
Start i rätt klass 7.1
° Start med ny partner är ändrat till Start i rätt klass. Det innebär att en dansare aldrig kan
tävla i lägre klass än en klass i en regelgrupp under den regelgrupp dansaren är klassad i.
° Tabellen för regelgrupp 4, 5 och 6 i Bugg och Dubbelbugg är förtydligad.
Uppflyttning till högre klass 7.2
° Det är förtydligat när en ny klasstillhörighet erh ålles.
-

Klassuppflyttning och åldersflyttning i regelgrupp 5 och 6 i Bugg och
Dubbelbugg 5.4 och 7.2
° Här har en del förändringar skett som tyvärr inneburit n ågra misstag för klassen BBC. Som
de nya reglerna är skrivna åldersflyttar BBC till BUD, men klassuppflyttar till BUE. Detta är ju
givetvis inte bra och vi återkommer snarast med information hur detta skall lösas
Tävlingsbestämmelserna 3.10, 6.10 och 7.10
° I och med att förändringar ofta kommer hastigt p å fr ån WRRC f år Tävlingskommittén ett
verktyg dels för att snabbt kunna anpassa v åra regler till de internationella, dels för att kunna
välja bort s ådant som vi i DSF inte st år bakom. I tidigare skrivning följde vi i princip slaviskt
vad WRRC beslutade.
Akrobatikregler
° Här har n ågra förtydliganden skett, framför allt vad det gäller Dubbelbugg.
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Uppflyttningspoäng vid åldersflyttning mellan Vuxen och Senior
(Detta gäller endast BRR-disciplinerna)
Det nämns inget i Tävlingsreglementet punkten 5 vad det gäller uppflyttningspoäng vid val av
åldersgrupp Vuxen eller Senior. För att klarställa detta har Juridiska kommittén beslutat
följande:
Vid åldersflyttning fr ån Vuxen till Senior när paret fyller år gäller 5.4 i Tävlingsreglementet.
Vid val av åldersgrupp fr ån Vuxen till Senior eller fr ån Senior till Vuxen gäller samma regel,
d v s paret/trion beh åller maximalt 4 uppflyttningspoäng.
Om ingen nästa regelgrupp existerar eller om den är stängd, flyttar paret/trion till nästa
åldersgrupp i närmast högre regelgrupp. Uppflyttningspoängen tas d å inte med.

Rösträtt vid DFS:s förbundsmöte
Följande föreningar var av misstag inte registrerade som röstberättigade vid DSF:s
förbundsmöte i den lista som skickades ut med DSF-nytt i december:
Huddinge DK
SDK Laxbuggarna
Motala DF

Tävlingskommittén BRR
Öppnande av Rock´n´Roll Vuxen B-klass.
Tävlingskommitten BRR har med stöd av förbundsstyrelsen beslutat att öppna RVB fr o m
010215. Samtliga par i RVN med 5 eller fler uppflyttningspoäng samt de par som har flyttat
fr ån RVN eller RVC före detta datum men som ej ännu startat i n ågon RVI eller RVA tävling
flyttar till RVB utan uppflyttningspoäng.
Samtliga tävlingar efter 010215 med RVI utökas med RVB.
OBS! Deltagande p å DM är ej likvärdigt med att ha dansat RVI.

Dispens för domare
Tävlingskommittén BRR har beslutat att med omedelbar verkar ge alla steg 1 domare i
Boogie Woogie och Jitterbug/Lindy Hop allmän dispens att döma Vuxen Nationell. Beslutet
gäller tills annat beslutats.

Pingvinbuggen 010224
För att undvika missförst ånd, d å det finns flera sporthallar med liknande namn i Upplands
Väsby, önskar Bromma Sportdansklubb göra ett förtydligande ang. lokalen p å denna tävling.
Tävlingen arrangeras i Väsbyskolans sporthall.

Domarkommittén BRR
I Tävlingsbestämmelserna 5.5 st år det….”Showfigurer f år ej förekomma av s ådan längd eller
i s ådan mängd att karaktären av Dubbelbugg försvinner”.
I samband med detta vill domarna p åpeka att när paren väljer att göra showsekvenser som
är längre än 2st 8:or, s å m åste det ske med viss försiktighet. Detta gäller även antalet
showsekvenser i dansen.
Om en domare anser att ett par inte beh åller känslan av dubbelbugg kommer domaren att:
Vid delbedömning:

Vid helbedömning:
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Ge en anmärkning med bokstaven K.
Avdraget göres med stort avdrag = 5 poängs avdrag.
Vid gränsfall ges ett litet avdrag = 0,5 poängs avdrag.
Om avdraget skulle ha renderat i ett stort avdrag ges sämsta
bedömning.
Vid gränsfall drar domaren ner lite p å sin bedömning.

Internationellt
Inbjudningar som kommit till kansliet:
IDSF International Open Latin, 17 mars, Espoo Finland Anmälan senast 9 februari

` Övrigt `
Distrikts årsmöten
Sk ånes Danssportförbund
kallar distriktets föreningar till årsmöte
27 februari kl 19.00
i OCE Svenska AB:s lokaler, Carlsgatan 44 C, Malmö

Nya föreningar
Öresunds DF (ÖDF), c/o Stephan Peterson, Västra Rönneholmsv. 50C, 217 41 Malmö
Nyköpings Sportdansklubb (NYSDK), c/o Daniel Andersson, Ortvägen 43, 611 65 Nyköping

Följande föreningar har begärt och beviljats utträde ur förbundet:
DF Fagerbuggarna (FAG)
Sollentuna DK (SODK)

Ändringar i DSF:s matrikel
Kiruna Bugg & Swing har ny e-post adress: kiruna.bugg@home.se

Bilagor till DSF-Nytt januari
ð
ð
ð
ð

Wild West Trophy 17/3
Svenljungabuggen 24/3
Stinsenbuggen 31/3
Munkbuggen 2001 28/4

ð B åkbuggen 28/4
ð Spirbuggen 5/5
ð SM Latin 5/5

Idrottens Hus, 123 87 FARSTA, Tel 08-605 64 22, 08-605 64 23
Telefontid: måndag – fredag 10.00-12.00
Fax 08-724 60 42

www.danssport.se

kansli@danssport.se
utbildning@danssport.se
licens@danssport.se
resultat@danssport.se

DSF-Nytt januari 2001

