Generelle regler
- Deltageren skal respektere alle regler for konkurrencen.
- En deltager vil blive diskvalificeret, hvis de med vilje tilmelder sig en lavere
division, end den egentlige division de tilhører.
- En deltager vil blive diskvalificeret og få forbud fra alle fremtidige
konkurrencer, hvis de bliver taget i at snyde.
- Deltageren skal angive divisionen for hver klassifikation, de indtaster, når
ansøgningsskemaet er afsluttet. Når konkurrenten er registreret, kan de ikke
ændre divisioner uden direkte tilladelse fra konkurrence Supervisor.
- Deltageren skal indtaste den højeste division, de kvalificerer sig til
- DKF er ikke ansvarlig for at kontrollere, at hver deltager tilmelder sin den
korrekte division.
- Der er ingen refusion af konkurrencegebyr
- Alle billeder og videoer taget af DKF og konkurrencens personale eller lejede
entreprenører af DKF, og konkurrencens organisation kan anvendes på enhver
måde, som der anses for hensigtsmæssigt uden kompensation til deltagerne
og modellerne.
- Deltagerne skal bruge en ”levende” model (øve hoved er ikke tilladt) og de
skal selv sørge for disse.
- Deltager og model skal være minimum 16 år i alle divisioner
- DKF er ikke ansvarlig for hvor vidt deltageren forstår reglerne.
- Det er ikke tilladt at ryge eller drikke alkohol i konkurrenceområdet.
- Mobil, smart Watch mm. skal være på flytilstand og deltagerens mobil må
ikke være på bordet.
- Ingen uden fra kommende kommunikation med andre, mens konkurrencer
foregår.
- Deltager må ikke være på konkurrencegulvet, ifør gulvet er åbent til
opsætning. Hvis deltagren konkurrerer i den følgende konkurrence, kan du
lade dit bord stå, men skal forlade gulvet, indtil gulvdommer eller supervisor
tillader opsætning til næste konkurrence.
- Kun deltager og model må være på konkurrencegulvet.
- Alle konkurrencer vil have en briefing 15 min. før konkurrence start.
- Alle deltagere og modeller skal være til stede under briefing.
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- Når briefing er færdig, må deltagrende ikke længere røre modellens vipper.
Hvis deltageren gør dette alligevel, vil der være strækkes 5 point fra
scoresheet.
- Det er tilladt at opsætte sit bord under briefing.
- Deltagere og modeller må ikke tage flere produkter frem når konkurrencen er
gået i gang.
- Alle produkter der bruges i konkurrence, skal have tydelige labels på.
Håndskrevne labels er tilladt.
- Alle deltagere skal selv medbringe lamper.
- Alle deltager vil få stillet 1 elstik til rådlighed.
- Deltagere skal selv medbringe produkter.
- Så snart tiden er gået i konkurrencen skal deltageren stoppe sit arbejde og
modellen skal rejse sig op og gå over til bedømmelse.
- Deltager der rør sin models vipper efter tiden er gået vil få fratrukket 10 point
fra sit scoresheet.
- Modellen må ikke forlade dommerområdet før de er helt færdig bedømt
- Alle modeller der forlader dommerområdet før tid vil blive diskvalificeret
- I tilfælde af at top-3 står lige træffer hoveddommeren afgørelsen.
- Hoveddommeren afgørelse er endegyldig
- Scoresheet vil blive gjort tilgængelige for alle deltagere efter
præmieoverrelsen
- Hvis en konkurrence kun har 4 deltagere, vil der kun blive givet en 1 plads
- En konkurrence skal minimum have 3 deltagere.
- Deltageren må gerne medbringe en lille trolly, som kan bruges som ekstra
bordplads hvis dette er nødvendigt.
- Det er tilladt at medbringe en åben æske/kasse til at organisere sine ting i på
bordet.
- Alle deltagere vil få en konkurrence t-shirt der repræsenterer at de er
konkurrence deltagere. Denne skal de bærer under konkurrencen.
VÆR OPMÆRKSOM PÅ:
Der vil være gulvdommere til stede for at konkurrencen forløber korrekt og at alle regler
overholdes. De vil tjekke op på hygiejne, sikkerhed, tiden, hjælper med diverse, og sørger for at
ingen forlader konkurrencestedet uden tilladelse. De vil også holde god ro og orden undervejs, og
guide modellerne til evaluering/pointgivning, efter endt konkurrence. INGEN Dommere har
adgang til konkurrenceområdet og alle modellerne har deres seddel med model nr., info omkring
vippernes stand, hvad der er benyttet af vipper og de to under eyepatches /tape som modellen
havde på, undervejs til konkurrencen også er sat fast på. Efter modellerne har været igennem
dommernes øjne, vil de skulle have taget et billede af vores fotograf. Der vil også gives briefing til
deltagere og modeller inden konkurrencestart på selve dagen. Alle deltagere samt modeller må
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ikke forlade messen og skal blive under præmieuddeling og efter kåring af 1. 2. & 3. i alle
kategorier. Efterfølgende skal alle vindere blive, da der skal tages billeder af alle som har vundet

Divisions regler:
CLASSIC JUNIOR: UNDER 2 ÅRS ERFARING (der kåres 1. 2. & 3. plads). CLASSIC PROFESSIONAL:
OVER 2 ÅRS ERFARFING eller tidligere vinder af Junior (1.2. eller 3.). CLASSIC MASTER: OVER 2 ÅRS
ERFARFING og tidligere vinder af enten kategori PROFESSIONAL, vinder af international
konkurrence eller træner/instruktør på vippeuddannelse - Vinderen af denne konkurrence kan
kalde sig danmarksmester (der kåres 1. 2. & 3. plads). VOLUME JUNIOR: UNDER 2 ÅRS ERFARING
(der kåres 1. 2. & 3. plads). VOLUME PROFESSIONAL: OVER 2 ÅRS ERFARFING eller tidligere vinder
af Junior (1.2. eller 3.). VOLUME MASTER: OVER 2 ÅRS ERFARFING og tidligere vinder af enten
kategori PROFESSIONAL, vinder af international konkurrence eller træner/instruktør på
vippeuddannelse - Vinderen af denne konkurrence kan kalde sig danmarksmester (der kåres 1. 2.
& 3. plads)
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