Oversikt over endringer i retningslinjene for drillkonkurranser
- Fra versjonen merket “01.09.2013” til versjonen merket “01.09.2014”.
Dette dokumentet viser endringer som har praktisk betydning for drillere, instruktører, koreografer,
ledere, dommere og arrangører. Endringer som går på oppretting av skrivefeil, justering av sidetall,
nye ordvalg som er uten praktisk betydning er ikke tatt med her.
2.0
Aldersinndeling og divisjoner
Nytt: «Ingen drillere under 6 år kan delta på drillkonkurranser i NMF, og man må ha fylt 6 år på
selve konkurransedagen.» Aldersinndeling for øvrig følger konkurranseåret, slik som før. På
musikkorps.no/drill er det nå en oppdatert tabell til hjelp for å finne riktig aldersinndeling sesongen
2014/2015.
Nytt: «Drillere under 8 år skal i solo og duett stille i Aspirant, men kan stille i alle aldersinndelinger
i tropp. I Aspirant gis det dommerkommentarer/veiledning samt premier til alle deltakere, men
ingen poeng eller plassering. I duett Juvenile, Preteen, Junior og Senior må begge deltakerne være
minst 8 år». Aldersintervallene i Aspirant og Juvenile er justert, se oversikt i retningslinjene side 3
og 4. De som er ikke fyller 8 eller mer i løpet av konkurranseåret må med andre ord stille i solo og
duett Aspirant, der man tidligere kunne velge. Det er nytt med krav til premiering av alle i Aspirant.
Nytt: Divisjonen «beginner» er innført i klassene Solo 1 Baton og Drilldans solo, i både Juvenile,
Preteen, Junior og Senior. Divisjonene 1. og 2. divisjon er innført i Twirl Team Junior og Senior.
2.1
Divisjonsinndeling i solistklasser
Dette avsnittet er justert i samsvar med innføringen av divisjonen Beginner. Hvis det er færre enn 3
påmeldte i Beginner og/eller Intermediate, blir de slått sammen. Advanced bør uansett påmelding
ikke slås sammen med en annen divisjon. Ved sammenslåing skal alltid den sammenslåtte divisjonen
kalles opp etter den laveste divisjonen en eller flere av solistene var påmeldt i.
2.2
Divisjonsinndeling i troppsklasser
Dette avsnittet er justert etter innføringen av divisjonene 1. og 2. divisjon i Twirl Team Junior og
Senior. Hvis det er færre enn 3 påmeldte i hver divisjon, blir de slått sammen Ved sammenslåing
skal alltid den sammenslåtte divisjonen kalles opp etter den laveste divisjonen en eller flere av
troppene var påmeldt i. Eksempel: To påmeldte i 3. div. og en påmeldt i 2. div., blir tre påmeldte i 3. div..
4.0
Bekledning og effekter
4.1.2: Nytt: Deltakere bør sørge for at drakten dekker undertøyet. BH-stropper kan vises dersom de
inngår som en naturlig del av kostymet, og bør da være hudfargede, gjennomsiktige eller av samme
farge som kostymet.
4.1.3: Nytt: Deler av antrekket kan ikke tas av og plasseres på gulvet, bortsett fra i Accessories
Corps der dette er tillatt. Med andre ord er det tillatt å benytte drakten som en effekt, så lenge
ingenting tas av og legges på gulvet (bortsett fra i Accessories Corps).
5.1
Poengtrekk
I alle klasser unntatt Pom pons, vil solister eller duetter med mer enn 5 stavmist og tropper med
mer enn 10 stavmist, få et ekstra poengtrekk på 2 poeng.
7.3
Poengskala
Nytt: Dommerne kan gi opptil 20 poeng pr inndeling i dommerskjema. Avhengig av teknisk kvalitet,
innhold og oppbygging av koreografi og presentasjon, settes det poeng for utførelsen. Den totale
poengsummen et startnummer får, kan bidra som veiledning for instruktør i forhold til valg av
divisjon:
Advanced / 1. divisjon
Intermediate / 2. divisjon
Beginner / 3. divisjon

70,0 – 100,0 poeng
50,0 – 75,0 poeng
0,0 – 60,0 poeng

Dette betyr at dommerne setter poeng mellom 0 og 20 ut ifra grad av perfeksjon/måloppnåelse.
Det benyttes samme skala uansett hva slags divisjon man har meldt seg på i. Med trening og

utvikling i positiv retning, vil man oppleve å få mer og mer poeng – og ikke lenger gå ned i poeng
idet man avanserer til en høyere divisjon.
7.4
Aspirant
«I Aspirant blir det ikke gitt poeng, men skriftlig tilbakemelding/ veiledning fra dommerne.» Nytt:
Regelen om at det er rangering i Aspirant etter en modell med antall påmeldte, er nå borte. Det er
ingen rangering uansett påmelding. I de tilfellene der det er valgfritt om man stiller i Aspirant eller
Juvenile, må instruktører og ledere ta en vurdering i forhold til intensjonen med
konkurransedeltakelse, alder, modenhet, erfaring og ambisjon, og slik velge det som er mest
hensiktsmessig for sin(e) utøver(e).
10.1
EM/VM i Twirling
Nytt: «Dersom World Federation of National Baton Twirling Associations (WFNBTA) inviterer Parade
Corps til å stille på VM i Twirling, kan NBTA Norway sende maksimalt én tropp som da stiller i åpen
klasse (ingen aldersinndeling) på VM.»
11.0 – 24.0 (med unntak av 19.0)
Etter innføringen av ekstra poengtrekk ved mange stavmist (se punkt 5.1), er avsnittene om
poengtrekk for de ulike klassene oppdatert med trekket «Mer enn 5 stavmist»/ «Mer enn 10
stavmist». Deltakere bør ha tilpassede programmer der de viser momenter de mestrer.
13.6
Produksjon i Solo X Strut
For mer samsvar mellom internasjonalt reglement, er tohåndsspinn (front twirl) tatt med som ikketillatte momenter i Solo X Strut.
15.0
Twirl Team
Divisjonene 1. og 2. divisjon er innført i Junior og Senior. Antall deltakere i troppen er fortsatt
minimum 6, maksimalt 8 i Junior og Senior, men i både Aspirant og Juvenile er kravet nå «minimum
4».
16.6
Poengfordeling i Drilldans solo
Den andre inndelingen i dommerskjemaet er ikke lenger «Innhold», men «Utført variasjon og
vanskelighetsgrad». Her gis det poeng for variasjon og vanskelighetsgrad på de momentene som ble
utført korrekt og kontrollert. Juks / ukorrekt utførelse av momenter gir ingen uttelling, og man
tjener derfor på å ha et tilpasset program man mestrer. Deltakerne får uttelling for det de kan og
det nivået de er på – på en skala fra 0 til 20.
18.7
Poengfordeling i Drilldans tropp
Se 16.6.
19.2
Antall deltakere i Pom pons
Endret til «minimum 10»
22.6
Produksjon i Exhibition Corps
Setningen om at tropper som skal stille på NM bør benytte marsjering i omtrent 02:30 minutter av
total musikklengde, er tatt ut. Det skal være halvparten marsjering (inkludert ulike
marsjeringstyper) og halvparten dans.
24.6
Produksjon i Accessories Corps
Det er ikke lenger noen begrensninger på spins og illusions knyttet til klassen Accessories Corps.

