
MASTERTÄVLING DISCO  
30 OKTOBER  - UPPSALA 

Nu är det snart dags för tävling igen, här nedan kan ni läsa om hur det kommer a7 gå 9ll och hur vi 
anpassat tävlingsupplägget för a7 möta folkhälsomyndighetens rekommenda9oner.  

TIDER OCH DANSORDNING 
Dansordning och rondschema hi7ar ni som vanligt på Vote4Dance, det som är lite annorlunda denna 
gång är a7 ni också får en 9d ni kan komma in i hallen. Ni kan INTE komma in i hallen annat än under 
den 9d som står här nedan. Vi ber alla a7 respektera de7a.  
De:a är >derna för insläpp  

HUR DET KOMMER ATT GÅ TILL 
Inom de tre blocken har vi delat in er klassvis i olika färger enligt följande: 
ROSA - Disco Solo Superstar J1, Disco Solo Champion B, Disco Solo Champion J1, Disco Duo  
Superstar B, Disco Duo Superstar J1 
GRÖN - Disco Solo Superstar J2, Disco Solo Champion J2, Disco Duo Superstar J2, Disco Duo Champion 
V Fl 
BLÅ - Disco Solo Superstar B, Disco Solo Superstar V, Disco Solo Champion V Fl, Disco Duo Superstar V 
LILA - Disco Solo Champion V Po, Disco Duo Champion V Mix 



När ni kommer 9ll hallen ska ni använda den entre som står här ovan. Där får ni sedan er 
nummerlapp (bra om man kollat si7 startnummer innan) samt e7 armband i den färgen man 9llhör. 
De7a armband måste si7a på armen under hela 9den man tävlar. Några kommer a7 få byta färg 
mellan blocken, då hämtar man e7 ny7 armband inför det nya blocket. 

När ni kommer 9ll hallen kommer ni a7 bli hänvisade 9ll an9ngen Hall A (tävlingshallen), Hall C 
(uppvärmningshallen) eller den stora foajén utanför hallarna. Här kommer ni a7 få värma upp, 
förbereda er och peppa innan ni ska tävla.  
 
Det är vik9gt a7 man kan bära med sig sina saker runt så packa gärna i en lä7 väska, rullväskor är inte 
a7 föredra. Vi kommer a7 ha e7 rullande schema hela dagen där ni slussas runt mellan de olika 
utrymmena. När man åkt ut eller dansat färdigt måste man tyvärr lämna hallen.  

Vi kommer a7 ha go7 om personal på plats som hjälper dansarna hela dagen.  

När vi kommit en bit in i varje block och det är färre dansare kvar kommer man såklart a7 kunna 
stanna kvar inne i tävlingshallen hela 9den. 

Ni som for]arande är inne och dansar under 9den för uthämtning av nummerlappar kommer a7 få 
era nya band och nummerlappar in direkt 9ll hallen. Så ha med er saker så a7 ni kan stanna kvar 
mellan blocken om det blir så. 

LIVESÄNDNING 
Tävlingen kommer a7 sändas live så a7 alla i hejarklacken kan kolla hemma, i bilen eller ute på 
gräsma7an.  
Här kommer tävlingen a: streamas:  
h7ps://sofiasthlmdancecrew.streamify.io/play/broadcast/NMO4UOzpC40 

ÄNDRINGAR 

Tider kan komma a7 ändras tä7 inpå ifall vi får strykningar under dagen, vi kommer dock inte a7 
starta mer än 15 minuter före 9d. 

Om man inte hämtat ut sin nummerlapp under 9den som ange7s blir man struken. 

Har ni frågor ber vi er i första hand vända er 9ll er dansskola, om de inte kan hjälpa er med svar så kan 
ni maila vår tävlingsledare på sofia@sthlmdancecrew.se 
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