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Tävlingsstruktur 
 
 
I Standard och Latin f inns det möjl ighet att tävla i tre olika 
kategorier: 
 
Solo  – en dansare utför en koreografi själv 
Duo  – ett danspar bestående av två personer av samma kön 
Par  – ett danspar bestående av två personer av motsatta kön 
 
 
Hos oss kan du tävla i tre olika danssportgrenar: 
 
Standard – Modern Vals, Tango, Wienervals, Slowfox och Quickstep 
Latin  – Samba, Cha-cha-cha, Rumba, Paso doble och Jive 
Tiodans – Både Standard och Latin  
 
 
På tävlingarna är deltagarna uppdelade i åldersklasser. Åldern på den 
äldsta dansaren i paret avgör vilken åldersklass dansparet tillhör. 
 
Barn:  upp till 12 år 
Junior:  13-15 år 
Youth:  16-18 år 
Adult:  19 år och äldre 
Senior:  35 år och äldre, den yngsta i paret/duon måste vara 30 år 
 
 
De tävlande är därti l l  uppdelade i färdighetsnivåer enligt 
nedan: 
 
E-klass (en dans), endast med basicfigurer: 

Standard - Modern Vals 
Latin - Cha-cha-cha 

 
D-klass (två danser), endast med basicfigurer: 

Standard - Modern Vals och Quickstep 
Latin - Cha-cha-cha och Jive 
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C-klass (tre danser), endast med basicfigurer: 

Standard - Modern Vals, Tango och Quickstep 
Latin - Cha-cha-cha, Rumba och Jive 

 
B-klass (fem danser), med både basic- och fria f igurer: 

Standard - Modern Vals, Tango och Quickstep, fria figurer 
  Wienervals och Slowfox, basic figurer 

Latin - Cha-cha-cha, Rumba, och Jive, fria figurer 
  Samba och Paso doble, basic figurer 
   OBS att barn i B-klass, bara får ha basicfigurer i alla danser 

 
A-klass: (fem danser), alla med fria f igurer: 

Standard - Modern Vals, Tango, Wienervals, Slowfox och Quickstep 
Latin - Samba, Cha-cha-cha, Rumba, Paso doble och Jive 

   OBS att barn inte tävlar i A-klass 
 
 
Uppflyttningspoäng (UP) och rankning 

De tävlande flyttas upp till nästa klass när de uppnått 6 UP. 
Antalet UP beror på antalet tävlande i respektive klass och 
de tävlandes placering i klassen vid aktuell tävling. 
 
I A-klass rankas de tävlande enligt ett rankningssystem. 

 
Vid frågor om vårt tävlingssystem, maila info@alemana.se 


