Gäller från 1 juli 1992

RULLSTOLSDANS
Tävlingssäsong 1/1 - 31/12
SHIF/SPK:s Allmänna tävlingsbestämmelser, Representationsbestämmelser samt
Licensbestämmelser gäller oavsett hänvisning till andra förbunds regler.

1.

Inledning

1.1

Rullstolsdans utövas som annan organiserad tävlingsdans enligt vedertagna regler om
dansens utformning, karaktär och särart samt tävlingsmomentens uppbyggnad.

1.2

Rullstolen används som ett redskap i dansen. Utgångspunkten är att rullstolen används för att optimera rörelseförmågan och uttrycksmöjligheten.

1.3

Regelsystemet i rullstolsdans är utformat för att ge möjlighet för dansare som utan rullstol
har inskränkning av rörelseförmågan, att tävla på lika villkor.

1.4

För varje danstyp gäller av respektive nationell och internationell sammanslutning antagna
tävlingsregler och grundbestämmelser avseende den akuella dansen.

2.

Tillägg och ändringar

2.1

Rullstolsdans är "tvärdisciplinerad" i den meningen att en rad olika danstyper inryms.
- Standard-danser
- Engelsk vals
- Slow Fox
- Wienervals
- Quick-step
- Tango
- Latinamerikanska danser
- Samba
- Cha-cha-cha
- Rumba
- Jive
- Paso doble
- Jitterbugg och Rock'n roll
- Discodanser
- Gammeldanser
- Folkdanser
- Formationsdanser
- Kreativ dans
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2:2

Vid mästerskapstävlingar i pardans skall paret bestå av en man och en kvinna.
Minst en av dansarna i paret använder rullstol under hela tävlingsmomentet.

2.3

Vid mästerskapstävlingar för andra danser än pardanser skall lägst halva antalet dansare
använda rullstol under hela tävlingsmomentet.

2.4

Vid mästerskapstävlingar skall av respektive danssammanslutning fastställda regler för
danstypen följas.

2.5

Vid mästerskapstävlingar i pardans där en dansare använder rullstol skall reglerna i ISODs
Handbook, Section V, Chapter 7, Wheelchair Dancing tillämpas.
Reglerna skall användas i tillämpbara proportioner för tävlingens storlek.
SHIF/SPKs rullstolsdanskommitté kan besluta om undantag från dessa regler.

3

Minsta handikapp

3.1

Vid mästerskapstävlingar i rullstolsdans skall deltagarna klassificeras om
tävlingsmomentet omfattar pardans.

3.2

Vid mästerskapstävlingar skall rullstolsanvändaren uppfylla kraven på minsta handikapp
enligt SHIF/SPK:s Riktlinjer för klassindelning, personer med rörelsehinder, för
deltagande i klassificerade tävlingsmoment.

3.3

Stående dansare skall inte ha någon funktionsnedsättning enligt minsta handikapp.
Undantag kan göras för personer med synskada.

4

Klassindelning

4.1

För pardans gäller följande klasser vid mästerskapstävling:
Klass 1

Rullstolsanvändaren har reducerad funktion i en eller två av de övre
extremiteterna .

Klass 2

Rullstolsanvändaren har normal styrka och funktion i övre
extremiteterna.

4.2

För övriga dansformer anges klassindelning som tillämpas inför varje mästerskapstävling.

4.3

Åldersklasser kan inrättas vid mästerskapstävling.
I de fall regler existerar inom respektive danssammanslutning skall dessa i
första hand tillämpas.

2

