Ålesund

Sportsdrill

Invitasjon til NM i Freestyle Event Sportsdrill 2020
Norges Danseforbund i samarbeid med Ålesund Sportsdrill
inviterer til NM i Freestyle Event Sportsdrill.

Ålesund

Sportsdrill

Dato: 20.-22. november 2020
Sted: Blindheimshallen, Ålesund

Det konkurreres i klassene A og elite, og startkontingenten er:
FREESTYLE tropp, JR/SR: 		
FREESTYLE par, junior og senior: 		
FREESTYLE individuell, junior og senior:
Deltageravgift 		
Lunsj lørdag og søndag 		

kr 400,- pr. person i troppen, maks 2.500,- pr. tropp
kr 800,- pr. par
kr 500,- pr. person
kr 300,- pr. person
kr 100,- pr. person

Les informasjon ang. påmelding i de forskjellige klassene på neste side.
I år kan vi desverre ikke tilby overnatting på skole pga. smittevernreglene.
Se info om priser fra Quality Hotel Waterfront på side 3.

Påmeldingsfrist: 18. oktober 2020
Påmeldingsskjema sendes til: mona.terese@live.no
NB! Startkontingent og deltakeravgift skal være innbetalt før frammøte på konkurransen.
Husk også konkurranselisens for 2020 i ND!

Påmeldingen er bindende.
Etter påmeldingsfristens utløp, er de påmeldte klubbene økonomisk ansvarlig om de trekker seg. Dersom
påmeldte utøvere ikke stiller eller melder seg av etter påmeldingsfristen, vil utøvers klubb bli belastet økonomisk.

Påmeldingsfristen er satt til 18. OKTOBER. Vi ber om at påmeldingsfristen overholdes!
NB! Etteranmeldte etter fristen vil bli pålagt ekstra gebyr på kr 150,- pr. startende.

NB! Les og gjør deg kjent med “Veileder i smittevern for idrett” på: www.helsedirektoratet.no
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Informasjon om påmelding i de forskjellige klassene
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Covid-19 har gjort sesongen vår annerledes i år. Dette har dessverre også følger for hvem som kan melde
seg på i level elite under årets NM.
Vi vil derfor presisere påmeldingskriteriene i hver klasse under:

Freestyle individuell:

Det er ikke kontakt i freestyle individuell, og dermed kan alle som vil melde seg på.
Level A og level Elite er åpent både i junior og senior.

Freestyle Par:

Junior A og elite: alle som ønsker kan melde seg på. Det er kommet nye regler fra danseforbundet hvor de
sier at alle under 26 kan ha kontakt og konkurrere, dermed blir disse klassene uten restriksjoner.
Senior A: kan også de som vil melde seg på, men de må være under 26 år for å ha kontakt.
Senior elite: kun de aktuelle parene fra konkurransesesongen før sommeren kan melde seg på. Dette er
grunnet at dispensasjonen fra ND er basert på de som var aktuell for NM i april. Er det utskiftninger av
medlemmer i noen av de aktuelle elite-parene kan de ikke stille nå.

Freestyle Tropp:
Junior/senior A:
Her kan hvem som helst stille så lenge de er under 26 år, med hensyn på smittevern.
Freestyle Tropp elite:
Kun de aktuelle troppene fra konkurransesesongen før sommeren kan melde seg på. Dette er grunnet at
dispensasjonen fra ND er basert på de troppene som var aktuell for NM i april. Ingen nye utøvere kan ta
plass i en av de eksisterende troppene. (Dette gjelder også reserver, for de har ikke fått plass på
dispensasjonslisten).
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Informasjon til alle
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Startlister vil sendes ut senest 1 dag før konkurransestart.

Sportsdrill

Resultatlister vil ettersendes til klubbene etter endt konkurransedag.
(Informasjon sendes til oppgitt kontaktperson i påmeldingsarket og han/hun må sørge for å videreformidle
informasjonen til de aktuelle i sin klubb.)

Dersom noen vil reservere seg mot fotografering eller filming, må dette fremkomme i påmeldingen.

Konkurransen starter fredag kl. 18.00 med obligatoriske elementer og kortprogram.
Hall
Blindheimshallen, Sportsvegen 2, 6012 Ålesund
Blått gummigulv, takhøyde: 11 meter
Oppvarmingsområdet er likt som konkurranseområdet
Hallen åpner fredag kl. 16.30
Overnatting
Tilbud fra Quality Hotel Waterfont:
Enkeltrom kr 952,Dobbeltrom kr 1032,Tremannsrom, kr 1232,Oppgi referanse 1120GRO10931 ved bestilling.

Firemannsrom kr 1432,-

Publikum/tribune
På grunn av smittevernregler vil det bli begrenset antall publikum under konkurransen. Vi vil komme tilbake med mer
informasjon når vi har fått oversikt over antall påmeldte.

Innlevering av musikk
For innlevering av musikk vil det bli opprettet en delt mappe. Informasjon om den delte mappen og link for
tilgang vil bli sendt til klubben pr. e-post til den som er oppgitt som musikkansvarlig oppgitt i
påmeldingsskjema.

Det blir stavsjekk i henhold til reglementet fra kl. 16.30 i hallen.

Formålet med sjekken er å påse at man benytter en stav som er i henhold til reglementet, i praksis betyr dette blant
annet at ikke mer enn halvparten av staven er tapet og at tapen har riktig farge. Det vil ved innledende stavsjekk også
sjekkes at kulene er forsvarlig og at det ikke er hull gjennom. Dersom man ved innledende sjekk av stav før konkurransestart finner mangler skal dette korrigeres og staven fremvises på nytt for kontroll helt frem til den er godkjent.
Samtlige staver utøverne skal benytte skal være kontrollert og godkjent før konkurransestart.
Staven skal i henhold til reglementet dobbeltsjekkes i forbindelse med at utøver er på gulvet. Sjekken skal gjøres
umiddelbart etter at utøver har vært på gulvet (altså på vei av gulvet). Det vil bli satt opp en kontrollstasjon ved gulvet.
Hvis utøver har valgt å benytte en annen stav enn den som er kontrollert og godkjent og staven viser seg å ikke være i
henhold til reglementet skal staven beholdes av kontrollør og overdommer kontaktes for å vurdere ev. reaksjoner mot
utøver. Utøver risikerer å bli diskvalifisert om benyttet stav ikke er i henhold til reglementet.
Det er utøvers, treners og utøvers klubbs felles ansvar å påse at alle staver både kontrolleres før konkurransestart og
fremvises til kontroll etter at utøver har vært på gulvet. Arrangørens ansvar er å oppnevne en person som utfører sjekken og sette opp tidspunkt for stavsjekk som utøver må overholde.
Klubbene må selv sørge for at sine utøvere og trenere kjenner til reglene om stavsjekk. Det er viktig at alle er kjent med
at alle staver skal sjekkes i forkant av konkurransen og sjekkes på nytt etter at utøver har vært på gulvet, og at kun
godkjente staver kan benyttes i konkurransen.
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Ålesund Sportsdrill ønsker alle hjertelig velkommen

