Sveriges första digitala drilltävling
Välkommen att vara med på den allra första digitala
drilltävlingen i Sverige! Det blir väldigt speciellt men
även extremt roligt

För att delta gäller följande:
★ Tävlingen vänder sig till alla! Minior, ungdom, junior och senior i klasserna freestyle,
pair och team
★ Senast den 5/5 ska tävlingsanmälan samt en mailadress till kontaktperson vara
inskickad till digital.tavling@drill.se
★ En länk för uppladdning av filmer kommer att skickas till kontaktpersonen
★ Alla filmer måste vara uppladdade senast den 10/5
★ En anmälningsavgift på 100:- per person plus en startavgift på 25:- per klass/ person
(ex: Anna tävlar i duett & team = 150 kr)
★ Fakturering sker efter 10/5

Så här kommer tävlingen gå till:
★ Tävlingen bedöms enligt SDFs regelverk för tävlingsdrill (undantag för
säkerhetskontroll av skor och stav)
★ En lottad startordning publiceras den 16/5
★ Domarna kommer tillsammans med bisittare att döma tävlingen som under en normal
tävling
★ Tävlingen kommer att sändas med start kl. 10.00 den 22/5 utan kostnad på Swedish
Twirl kanalen
★ Resultat annonseras under tävlingen och publiceras på drill.se

Praktisk information gällande filmning:
★
★
★
★
★
★

Videoformatet måste vara av god kvalitet för att en bedömning ska kunna genomföras
Minsta upplösning som DVD kvalitet 480p i liggande format
Den som filmar ska stå still samt stå centrerat
Det är viktigt att alla syns i bild hela tiden
Zoomning under filmning är inte tillåtet
Det är inte heller tillåtet att klippa i videon eller att lägga in musiken i efterhand

★ Undvik att andra personer än de som tävlar är med i bild förutom vid tex. start av
musik

Övrig information:
★ Diplom till alla deltagare kommer skickas ut på mail så att man själv kan skriva ut det
★ Istället för medaljer kommer ett placeringsdiplom skickas ut till de som kommit på
prispallen
★ Vid frågor kontakta digital.tavling@drill.se

Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med på denna unika tävling!
Hälsningar Svenska Drillförbundet i samarbete med HDC

