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1

ALLMÄNT

Detta reglemente gäller för deltävlingar som ingår i Skåne-Hallands Danssportförbunds (SHDSF)
Distriktscup. Förutom reglementet gäller även DSF:s Tävlingsreglemente samt DSF:s
Tävlingsbestämmelser, som innehåller allmänt danstekniska regler.

1.1

Tävlingsår

Tävlingsåret, tillika licensåret, sammanfaller med kalenderåret.
Distriktscupens verksamhetsår är tiden efter ett Distriktsmästerskap fram till och med efterföljande
Distriktsmästerskap. Klasstillhörigheten gäller från Deltävling 1 och för resten av verksamhetsåret, även
om det löper över till nästa tävlingsår. Dock följer deltagande i distriktscupen tävlingslicensen vid byte
från R till N

2

DELTÄVLINGAR

2.1

Sanktion

Deltävlingarna arrangeras i samband med befintliga R-tävlingar. Dessa Tävlingar skall ha sanktion av
DSF. Cupen har sitt eget reglemente och därför kan den inte sanktioneras ytterligare av DSF och det blir
således inte heller någon extra sanktionsavgift.
Cupen för höglicensierade arrangeras som en egen tävling. Arrangör skall hos DSF därför ansöka för att
dessa dansare ska ha sanktion för att delta i cupen.

2.2

Tävlingsansökan

Medlemsförening som önskar arrangera deltävling skall ansöka om detta hos SHDSF senast siste
november.

2.3

Tävlingsinbjudan

I tävlingsinbjudan ska det framgå att det även är en deltävling i Distriktscupen.

2.4

Rätt att delta

Rätt att delta i Distriktscupen, har par/trio som helt består av dansare som innehar tävlingslicens för någon
medlemsförening inom SHDSF.

2.4.1

Tävlingslicens

Licens krävs enligt DSF:s reglemente.
Det åligger medlemsföreningen att ansvara för att rätt typ av licens söks, och innehas, av de tävlande
medlemmarna.

2.4.2

Sammanslagning av klasser

Olika åldersklasser kan inte slås samman inom Distriktscupen. Detta på grund av att det i så fall på alla
deltävlingar måste vara sammanslagna.

2.4.3

Priser

Vid Tävlingar skall priser alltid delas ut till åtminstone första-, andra- och tredjepristagarna. I de fall då
Distriktscupen genomförs utanför R-tävlingen ska priser även delas ut där. I de fall Distriktscupen
genomförs inom R-tävlingen behöver arrangör inte dela ut priser för både Distriktscup och tävling.

2.4.4

Distriktsmästerskap

I samband med DM arrangeras Distriktscupen som en egen tävling som dansarna får sanktion för att delta
i. Arrangören får i detta fall ta ut en deltagaravgift på maximalt 40 kr per dansare. I de fall
Småland/Blekinge arrangerar DM genomförs inte distriktscupen vid det tillfället.

2.5

Efter Tävling

Senast två veckor efter genomförd tävling skall resultaten finnas redovisade på SHDSF:s hemsida.
Resultat, domar- och sekretariatsprotokoll skall bevaras av arrangören ett år efter Tävling.

2.6

Inställd Tävling

Om arrangören inställer en sanktionerad Tävling, har SHDSF rätt att kräva särskild avgift.

3

TÄVLINGSFUNKTIONÄRER

3.1

Tävlingsorganisatör

För varje deltävling skall det finnas en av DSF godkänd Tävlingsorganisatör.
Tävlingsorganisatören har det övergripande ansvaret för Tävlingens organisation.
Tävlingsorganisatören ansvarar för att alla funktionärer är fullt förtrogna med de arbetsuppgifter de
tilldelats.

3.2

Tävlingsledare

För Distriktscupen behövs ingen Tävlingsledare.

3.3

Tävlingskontrollant

För Distriktscupen behövs ingen Tävlingskontrollant.

3.4

Domare

3.4.1

Antal domare

Tävling skall dömas av ett udda antal domare.
Distriktscupen får dömas av en (1) domare förutsatt att denna har behörighet i grenen.

3.4.2

Domarbehörighet

För de nationella klasserna bör domaren ha minst behöriget steg 2.

4

ANMÄLAN

4.1

Anmälan till tävling

Anmälan till Tävling görs skriftligen av Medlemsföreningen på avsett formulär. Den medlemsförening
som dansaren representerar ansvarar för att dansaren har gällande licens och anmäls i rätt klass. Dansare
som tävlat i fel klass eller utan gällande licens kan diskvalificeras och fråntas sin placering, samt i
förekommande fall uteslutas ur cupen.

4.1.1

Anmälningsavgift

Högsta anmälningsavgift beslutas av DSF. För de nationella klasserna får det inte vara högre
deltagaravgift än för R-tävlingen. Om efteranmälan godtas, betalas dubbel anmälningsavgift. Mer än
dubbel anmälningsavgift får inte tas ut. I de fall då Distriktscupen genomförs inom befintlig R-tävling,
kan ingen extra deltagaravgift tas ut av arrangör.

4.1.2

Tävlingsdeltagare

Det är tillåtet att vid samma Tävling dansa med olika partners, dock endast i olika grenar.

5

ÅLDERSGRUPPER

All åldersbestämning sker per kalenderår.

5.1

Åldersflyttning

I de fall Distriktscupen har tävlingar efterföljande år gäller åldersindelning samma som för föregående år.

6

KLASSINDELNING

6.1

Klasstillhörighet

Par/trio kan tillhöra olika klasser i olika grenar.

6.2

Start i rätt klass

Samtliga klasser inom nationella klasser inom respektive åldersgrupp slås samman i Distriktscupen.
Högst tillhörande par/trio avgör vilken regelgrupp som gäller för tempo på musik. Även långsamma
rundor kan således förekomma. Junior ingår i vuxenklass i bugg.

6.3

Uppflyttnings-, seednings- och placeringspoäng

Uppflyttnings- och seedningspoängen räknas inte i Distriktscupen.

7

RANKINGLISTA

Rankingen baseras på placeringar i Distriktscupens deltävlingar. SHDSF upprättar rankinglistor för
par/trior i respektive klass.
Placeringen för par/trio som inte tillhör Medlemsförening inom SHDSF räknas bort, innan
placeringspoängen sätts.

7.1

Beräkningssystem

Paren väljer hur många tävlingar de vill vara med på. Rankingen baseras på resultaten från de tre bästa
placeringarna i Distriktscupens deltävlingar i respektive gren.
a) Placeringen i de tre bästa Tävlingarna adderas. Paret/trion med högsta totalsumma rankas som etta.
b) Om par hamnar på samma slutpoäng skiljs paren åt på den fjärde bästa tävlingen osv.
c) Om två par/trior har samma totalsumma efter samtliga deltävlingar prioriteras det/den som fått bästa
inbördes placering vid senaste mötet.
I de deltävlingar där par/trio inte deltar, tilldelas de noll poäng.
Det går även bra för par/trio att hoppa in i cupen under pågående säsong.
Poängen nollställs inför varje ny Distriktscup.

7.1.1

Tilldelning av placeringspoäng

Placeringspoäng tilldelas för respektive åldersgrupp. Placeringspoäng delas ut efter placering enligt en
fallande skal: 50, 40, 30, 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1
I den deltävling som sammanfaller med Distriktsmästerskapet, alternativt avslutande deltävling delas
poäng ut enligt:
60, 50, 40, 30, 25, 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1

8

ADMINISTRATIVA MERKOSTNADER

Avgifter för administrativa merkostnader, såsom hantering av resultatlistor, betalas av SHDSF.
Ökade kostnader såsom funktionärskostnader, sanktionsavgifter och andra kostnader i direkt anslutning
till tävlingsarrangemanget står tävlingsarrangören för.

9

ÄNDRING AV REGLEMENTET

Ändring av detta Tävlingsreglemente träder i kraft först tre månader sedan den varit offentliggjord i
SHDSF:s officiella kungörelseorgan, dock ej under pågående Distriktscup.
SHDSF kan bevilja tillfällig avvikelse från Tävlingsreglementet, såvida det inte strider mot DSF:s övriga
bestämmelser minst tre månader innan den träder i kraft.

Eslöv den 6 januari 2022
SHDSF’s distriktsstyrelse

