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4-6 1.4 Tävlingssystemet • När poängbedöming används (2D, 3D, 

4D) används poängen som dansarna 

tilldelats till att ”särskatea” dem så att 

inga delade placeringar förkommer.  

6 1.7 Ranking • Efter varje tävling uppdateras 

rankinglistorna automatiskt för 

championklass på dans.se. 

Ranking i barnklass samt lägre klasser 

än champion publiceras inte på dans.se 

men räknas ut enligt samma princip (de 

två bästa resultaten från de tre senaste 

tävlingarna) 

• Dansare som placerar sig på delad 

placering får en placering enligt medeltal. 

Ex. delad placering 10-14 får ranking 

placering 12. 

12 2.1 Ny punkt: Pardans, 
artistic ballroom och 
artistic danceshow 

• Ny tävlande startar i valfri klass. Efter att 

tävlande har startat gäller tabellen för 

utdelning av poäng. 

14 3.2 Klädbestämmelser: 
förtydligande 

• För Slow och Engelsk freestyle är 

genomskinligt tyg inte tillåtet på de 

områden som är markerade på modellen 

(modell 2). I övrigt är klädseln fri. 

• För modell 3 (konstnärlig dans) gäller att 

markerade områden på bilden ej får 

bestå av genomskinligt tyg. I barnklass 

är det inte tillåtet med tyg som är 

genomskinligt eller ämnar se 

genomskinligt/naket ut. ”Nude” är tillåtet i 

Junior och Vuxenklass. 

En klädsel bestående av endast bh och 

trosa får ej bestå av tyg som ämnar se 

naket ut. 

53 6.4 Genomförande Bugg 
Champion 

• Tempon som dansas i champion bugg är 

slow (120-124 bpm) och extra quick 



 

(172-176 bmp). 

  Förtydligande 
gällande grupp och 
formation (samtliga 
discipliner) 

• Fria byten av dansare innebär att man 

inför och mellan tävlingar kan byta ut 

medlemmar i en grupp eller formation. 

Under pågående tävling är det inte tillåtet 

att byta dansare och det är dansskolans 

ansvar att det är de dansare som är 

registrerade i gruppen/formationen på  

dans.se och därmed har betalat 

anmälningsavgiften  är de som deltar på 

tävlingen. Vid behov kan kontrollant 

begära dansarna att visa legitimation 

76 10.4 Genomförande 
Improvisation 

• Från första uttagning tas 12 dansare ut 

till en semifinal, därefter tas 6 dansare ut 

till en final.  

Semifinalen genomförs på samma sätt 

som uttagningen. 

 


