Vi hälsar er hjärtligt välkomna till Västkustens GP
den 18 Okt 2014
Vi arrangerar årets tävling i Tanumshede idrottshall.
Starttid:Insläpp

08:30

Avprickning

Fredag 19.00 – lördag 9:00 via Vote4dance

Lagledarträff

10:15

Tävlingsstart

11:00

Det finns kiosk med smörgåsar, kaffe med dopp, korv och bröd samt godis, m.m.
att köpa i idrottshallen.
Bilagor:
• Karta
• Lathund för att sköta avprickning digitalt i vote4dance
• Preliminärt tidsschema
• Startlista
 Klubblista
Nummerlappar återlämnas till sekretariatet i klubbens ansvar.
Saknad nummerlapp debiteras med 300:-/ styck.
Tävlingsledare: Mariann Önnerås
Strykningar och ändringar som sker före tävlingsdagen skall anmälas direkt till
tävlingsledaren Mariann Önnerås 0705 63 31 44.
Avprickning: Via Vote4dance Fredag 19.00 – lördag 9:00
Resultatsbeställning Resultaten kommer att finnas på hemsidan
vastkustbuggarna.se
Tidsschema kommer att finnas på Vote4dance när tävlingen ligger uppe.
Preliminärt tidsschema, klubblista och startlista bifogas.
Info och eventuella ändringar publiceras på www.vastkustbuggarna.se.
För kännedom: Tänk på att vara försiktiga med ytterskor på gymnastikgolvet,
kan vara bra att ha olika skor.

Dansernas utförande:
Alla Uttagningar och kvartsfinaler är X-bedömning
Dubbel, Rock & Lindy: semi, final med Placerings. & delbedömning.
LHJB Jam i final. Lindy hop vuxna i final dansas showcase och jam.
Boogie, semi, final med Plac. & delbedömning.
Bugg, semi & final med placeringsbedömning. Final bugg super dansas i
matchrace snabba.
Vägbeskrivning: E6 mot Oslo svänger av Tanum, väg 163 därefter skyltar visar.
Parkering för bil/buss sker även nedanför idrottshallen sväng in Skolgatan, se
karta.
Kontaktperson i Västkustbuggarna: Ronny Magnusson 0702 82 57 20
Tävlingsorganisatör: Björn Ljunggren 0761 361642
Lagledarinformation
Före tävlingen.


• Strykningar görs digitalt på vote4dance.com



• Lagledaren ansvarar för att par/trio finns på plats i tid.



• Par/trio som inte är avprickade i tid kommer att strykas



• Kontrollera med den egna föreningen att anmälningsavgiften är betald till arrangören.

Under tävlingen.


Nummerlapparna ska sitta på ryggen i de klasser som inte har akro. I akroklasser och BW
bör nummerlappen sitta på benet.



Se till att dansarna är beredda att gå in på tävlingen i tid. Om paret/trion inte kommit in
på dansgolvet efter 3 upprop, det tredje med namn, kommer paret/trion att strykas. Om
paret har en giltig anledning att inte infinna sig skall lagledaren meddela tävlingsledaren
vid första uppropet. Tävlingsledaren avgör om paret/trion kan placeras i senare heat eller
skall strykas.



Endast lagledaren har kontakt med sekretariat eller tävlingsledare.



Eventuell protest skall lämnas skriftligen till kontrollanten tillsammans med 500 kronor i
protestavgift. I protesten skall framgå vilken klass, omgång, par/trio etc protesten gäller
samt vara underskriven av lagledaren som representant för föreningen.



Dansarna skall stanna i kvar i tävlingshallen för eventuell omdans tills dess att
vidareprotokoll satts upp på resultattavlorna.



Dansarna skall behålla sina tävlingskläder på sig tills prisutdelningen är avklarad.
Inga träningsoveraller på prispallen.

Västkustbuggarna önskar alla tävlande Lycka Till och hoppas på en trevlig dag i Tanum!

