Skåne-Hallands Distriktscup i Bugg 2014
Antalet tävlingspar i Skåne och Halland har under de senaste åren sjunkit drastiskt. En stor
anledning tror vi beror på att det är för långa resor till tävlingar. Det behöver därför arrangeras fler
tävlingar inom distriktet så att de som är nyfikna på att börja tävla känner att det finns flera
tävlingar inom högst 1½ timmes resa. Det är även viktigt för att behålla de som redan börjat tävla så
att de inte tröttnar på resorna och istället lägger av.
Genom att ordna en lokal cup med deltävlingar så garanteras dansparen fem-sex tävlingar på
rimliga avstånd under ett år. Det skulle kunna börja med två på våren (efter DM), tre på hösten och
sen ha den sista deltävlingen i samband med DM för att ha avslutningen med prisutdelning inför
mycket folk. Deltävlingarna arrangeras i samband med befintliga R-tävlingar. Cupen har sitt eget
reglemente och därför kan den inte sanktioneras av VO BRR och det blir således inte heller någon
extra sanktionsavgift. Cupen bör således inte belasta arrangerande föreningar ekonomiskt.
Cupen är öppen för både R- och N-dansare (i separata klasser) och detta anges på blanketten för
sanktionsansökan under punkten ”Övrigt”. Inledningsvis föreslås att klasserna som arrangeras blir
BJR/BVR, B35+R, BJN/BVN och B35+N. Resultaten hämtas ur resultatlistan för den ordinarie
tävlingen men där par som inte ingår i cupen extraheras. N-klasserna körs separat. Poängberäkning
görs i en fallande poängskala enligt Distriktscupens reglemente.
Distriktscupens preliminära deltävlingar
Vollsjö
Sjöbo
30 augusti
Laxbuggarna
Halmstad
27 september
Gåsasteget
Lund
30 november
Tyresvingen
Tyringe
17 januari 2015
DM
Sjöbo
februari 2015
Sammanfattning av reglemente
Par som har rätt att delta i cupen ska helt bestå av dansare som är licensierade för någon av
distriktets medlemsföreningar. Paren väljer hur många tävlingar de vill vara med på. De får poäng
efter sin placering och i de deltävlingar som de inte deltar i får de noll poäng. De tre bästa resultaten
från deltävlingarna räknas in i slutresultatet. Om par hamnar på samma slutpoäng skiljs paren åt på
den fjärde bästa tävlingen osv. Om paren fortfarande är oskiljaktiga avgör den senaste tävlingens
resultat. Det går bra för par att hoppa in i cupen under pågående säsong.
Dansarna behöver inte meddela att de är med i cupen. De är med per automatik när de anmäler sig
till deltävlingarna. N-dansare anmäler sig till deltävlingarna via mail henrik@annickahenrik.se
(Eftersom det inte går att skapa denna tävlingsform i Swingweb).
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