Nord-Jæren Sportsdanseklubb
Inviterer til Norgesmesterskap 2019
Standard og Latindanser.
Sted:

Clarion Hotel Energy, Stavanger

Lørdag 29. juni:

Dørene åpnes:
kl. 10.00
Konkurransestart:
kl. 12.00
Offisiell innmarsj og åpning
kl. 13.00
Startnummer hentes senest en time før konkurransestart

NM Standard
Regional Latin

Søndag 30.juni:
NM Latin
Regional Standard

.
NM-medaljer:

Dørene åpnes
kl. 08.00
Konkurransestart
kl. 10.00
Startnummer hentes senest 1 time før konkurransestart
Norges Danseforbunds retningslinjer for utdeling av NMmedaljer:
• Skal deles ut i NM til Eliteklassene i aldersklasse fra 13 år
og oppover for kvinner og menn.
• De 3 øverste plassene premieres med NM-medalje.
• Det skal deles ut en medalje til hver utøver.

Kongepokal:

Norges Danseforbund har vedtatt at det deles ut kongepokal til
vinner av klasse voksen elite latin.

Inngangsbilletter:

Gratis

Bordplass ringside:

Kr. 150.- pr. dag. Bestilles og betales på www.deltager.no

Ståplasser/stoler i
bakre del av salen:

Gratis

Tapas lørdag kveld:

Hvis ønskelig: bestilles og betales på www.deltager.no

Klasser:

Norgesmesterskapet gjelder for følgende klasser:
• Junior II Elite – Fyller 14 og 15 år i 2019
• Ungdom Elite – Fyller 16,17 eller 18 år i 2019
• U/21 Elite – Over 16 år og under 21 år i 2019
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U/21 er ikke en selvstendig klasse. Par som ønsker å delta
i klasse U/21 må også delta i sin respektive ungdoms- eller
voksenklasse.
Voksen Elite – Fyller 19 år eller mer i 2019
Proff
Senior I Elite – Fyller 35 eller mer i 2019
Senior II Elite – Fyller 45 eller mer i 2019
Senior III Elite – Fyller 55 eller mer i 2019
Rullestol klasse I og klasse II

Reglement:

Konkurransen følger gjeldene reglement for WDSF; for junior
II Elite: begge danserne i paret må ha fylt 13 år eller mer i
2019 for å delta i NM.

Påmelding/betaling:

https://medlem.deltager.no/dansing/norgesserien_1_29062019
Alle dansere melder seg på individuelt gjennom deltager.no,
og betaler påmelding samtidig. Påmeldingsfrist er 7. juni kl.
23.00

Startkontingent:

Kr. 250.- pr. par pr. gren

Dommere:

8 dommere uttatt av Norges Danseforbund.
Det vil anvendes bedømmingssystem AJS 3.0 i en del av
finalene. Gjelder klassene Ungdom, U/21 og voksen: i standard og
latin. 2 solodanser a. 1 minutt pr. dans; ulik musikk for hvert par.
Standard: Slowfox og Quickstep. Latin: Cha Cha Cha og Jive.
Ikke fellesdans når det er solo.

Konkurranselinsens:

Norges Danseforbund har innført konkurranselisens for alle
som deltar i konkurranser i regi av Norges Danseforbund. Alle
utøvere i NM må ha betalt konkurranselisens.

Hotell:

Anbefalt hotel og sponsor for NM:

Clarion Hotel Energy (Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger)
Tlf. hotell: 51347800
Epost hotell: cl.energy@choice.no
Bookingkode hotellovernatting: 13899
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