NAIF VIRTUAL STUNT BATTLE 2020
Vi inviterer klubbene i Cheer-Norge til å delta på vårt nye korona-tilpassede
konsept: Virtual Stunt Battle!
Her får klubbene muligheten til å konkurrere mot hverandre i Groupstunt og Partnerstunt i ulike kategorier og levels
ved innsending av video. Første battle kjøres i gang i november for både Junior og Senior (t.o.m. 19 år). Det vil være
et eget dommerpanel som kårer vinnerne av de ulike kategoriene.

BEGRENSET ANTALL LAG PER KLUBB
Alle klubber kan melde på maksimalt 1 lag i hver kategori. Dersom en klubb har mange kandidater til hver kategori,
må klubben selv velge ut hvilken GS/PS som skal representere klubben i den enkelte kategorien. Det er opp til
klubbene hvordan de ønsker å gjøre denne utvelgelsen, men man kan for eksempel ha interne GS/PS konkurranser i
klubben hvor trenerne velger ut den beste i hver kategori, velge den GS/PS’en som har utmerket seg på andre måter
ved å jobbe hardt/trene ekstra osv., eller ha vilkårlig utvelgelse ved å trekke en heldig «vinner» blant gruppene.
Vi forventer at klubbene stiller i passende kategori i forhold til sitt nivå.

KATEGORIER
Kategoriene som tilbys er de samme som har blitt tilbudt i Stunt League tidligere:
Groupstunt:
Junior Level 2 (Intermediate) All Girl & Coed
Junior Level 3 (Median) All Girl & Coed
Junior Level 4 (Advanced) All Girl & Coed
Junior Level 5 (Elite) All Girl & Coed
Senior Level 4 (Advanced) All Girl & Coed
Senior Level 5 (Elite) All Girl & Coed
Senior Level 6 (Premier) All Girl & Coed
Partnerstunt:
Junior Level 5 (Elite) Coed
Senior Level 4 (Advanced) All Girl & Coed
Senior Level 6 (Premier) All Girl & Coed
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PÅMELDING
Hver klubb må fylle ut et påmeldingsskjema samlet for sine lag og sende inn til cheer@naifcheer.no innen
16.november så vi får en oversikt over antall videoer vi kan forvente. Påmeldingsskjemaet er sendt til klubbene
sammen med dette informasjonsskrivet.
Det må være én video per rutine. Videoene lastes opp klubbvis via Dropbox. Følg instruksen som dukker opp når du
trykker på lenken: https://www.dropbox.com/request/qpQvKH5VeUih9XFHgu0w
Merk videoen med kategori_klubb_lagnavn.
Innsending av videoer må skje mellom 16.-22.november og aller siste frist for å sende inn er 22.november!
Videoer som sendes inn etter denne fristen vil ikke bli bedømt. Det er heller ikke mulig å sende inn en video som skal
erstatte en annen, så når en video er sendt inn er det den som vil bedømmes.

HVORDAN FOREGÅR DØMMINGEN?
Det vil være et eget dommerpanel med erfarne dommere som vil dømme etter normal scoresheet for GS og PS.
Dømmingen vil starte etter siste frist for innsending av videoer. Resultatliste fra hver kategori publiseres på NAIF sine
sosiale medier tirsdag 1.desember. Klubbene vil få tilsendt scoresheets for sine lag i etterkant.
Det vil ikke være noe premiering utover resultatlisten, men vi vil poste video av topp 3 fra hver kategori i våre sosiale
medier.

KONKURRANSEREGLER
Konkurransen følger ECU Rulebook for hvert level. En GS/PS-rutine kan vare maksimalt 1 minutt. Videoen må være
et helt opptak, og kan ikke klippes og redigeres. Rutinen må filmes rett forfra og man skal kunne se hele gruppa hele
tiden. Tenk også over hva slags bakgrunn dere velger å ha, helst en ren bakgrunn uten mye rot i bildet.
Minner om at også regler for safety gjelder i denne konkurransen, slik som smykker, piercinger etc., samt drakter.
Alle deltakere må ha løst lisens for å kunne delta.

Ved spørsmål rundt konseptet eller problemer med opplastning av video,
ta kontakt på e-post: cheer@naifcheer.no
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