Regler och bestämmelser för BRR Allround
Grundidé
BRR Allround dansas i Bugg, Boogie Woogie, Rock’n Roll och Lindy Hop av ett och samma
danspar i alla grenar. Syftet är att paret får testa sin dansmässiga bredd och att upplägget bidrar till en rolig, intressant och spännande tävlingsform för såväl dansare som för publik. Deltagande i samtliga grenar är en förutsättning för att få vara med.

Ålderskategorier
Allround dansas i ålderskategorierna Barn/Ungdom, Junior och Vuxna. Vilken ålderskategori
ett danspar har rätt att delta i avgörs enligt de aktuella åldersgrupperna för bugg och dubbelbugg som återfinns i tävlingsreglementet. Detta innebär en indelning enligt nedanstående:
Barn/Ungdom:
Junior:
Vuxen:

upp till 14 år
från 15 till 17 år
från 18 år

Seniorer/35+ tillhör således ålderskategorin Vuxen.

Regelgrupper
Ålderskategorierna Barn/Ungdom, Junior och Vuxna dansar enligt nedanstående regelgrupper
och tempon:

Bugg
Boogie Woogie
Rock’n Roll
Lindy Hop

Barn/Ungdom
RG5
RG5
RG5
RG5

Junior
RG4
RG4
RG4
RG4

Vuxna
RG3
RG3
RG3
RG3

Observera att akrobatik inte är tillåten i någon gren oavsett ålderskategori.

Genomförande
Varje gren kommer att dansas i tur och ordning i lottad startordning i uttagning och semifinal.
Eftersom det inte kommer att ges mycket tidsutrymme mellan de olika grenarna innebär detta
för dansarna att de måste ha samma kläder på sig i de olika danserna. I finalen dansas alla
danserna i respektive ålderskategori efter varandra utan att paren lämnar golvet.
Kryssbedömning kommer att tillämpas i uttagningar och semifinal, vilket innebär att flera par
kommer att dansa på golvet samtidigt (vid fulla heat 6 par per heat i samtliga danser). Domarna sätter kryss på de par i varje gren som de vill ska gå vidare till nästa omgång. Paren med
totalt flest antal kryss går vidare till nästa omgång.
Finalen i varje ålderskategori består av sex par och där tillämpas placeringsbedömning i varje
gren. Finalresultatet räknas fram på samma sätt som vid Tiodans B-klasser. Till detta kommer
således datorsekretariat att användas. Det par som har lägst summa totalt sett efter sammanräkning av samtliga grenar vinner. Helt enkelt det par som är mest allround!
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