Välkomna till Motorgården i Enköping
Tävlingarna sker på en utomhusdansbana dvs kläder efter väder då man är utomhus
hela tiden.
Insläpp
20 minuter innan nedanstående starttid kommer du att släppas in i område 1 när du
anländer. Sedan kommer du in i område 2 strax innan tävling, i område 2 finns
dansbanan
Tävlat klart
Då lämnar man området, då förflyttning inom området är enkelriktat

Enasnurren
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Uttagning
Uttagning
Uttagning
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Uttagning
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13:00

BVR
B35+R
BBR
BUR/BJR/BUC
BJC
B35+C
BVC
PAUS

Starttiderna till vänster är de tider
som kommer att gälla under dagen.
Ingen klass kommer att startas
tidigare. Endast eventuellt uppkomna
förseningar kan ändra starttiderna. Ev
förändringar meddelas via appen
Vote4Dance
Tävlingen följer du på:

Enabuggen
Uttagning
14:40 Uttagning
15:05 Uttagning
15:30 Uttagning
14:00

16:30

BJB/B35+B
BVB
BVA
B35+A
Slut för idag

Avprickning till tävlingarna
Eftersom dessa tävlingar är lite annorlunda mot vad vi är vana vid måste ändå avprickningen av dansarna
göras som vanligt. Eftersom tävlingarna genomförs ”utan” lagledare på plats gäller det att föreningarna
genomför avprickningen på ett annat sätt den här gången. Det är föreningens ansvar att tillse att
avprickning av dansarna sker senast kl 09:30 på sedvanligt sätt i Vote4Dance. Ett förslag kan vara att det
utses en ansvarig i föreningen som får uppdraget att sköta avprickning på distans. Man kan kanske komma
överens om att dansarna på tävlingsdagens morgon meddelar sin utsedde ”avprickare” senast kl 09.00 på
morgonen om man blivit sjuk och behöver stryka sig till tävlingen. Har man inte kontaktat sin ”avprickare”
i tid förutsätts man vara frisk och kommer att delta i tävlingen.

Nummerlappar
Föreningens kontaktperson har fått en pdf-fil för utskrift av nummerlappar av tävlingsarrangören. Det är
föreningens ansvar att dansarna har en utskriven nummerlapp med sig till tävlingen med tillhörande
säkerhetsnålar. Nummerlappsfilen finns även ladda ner på dans.se

Strykningar
Strykningar görs enligt normala rutiner, dvs tävlingsansvarig gör strykningar i dans.se

