Oversikt over endringer i retningslinjene for drillkonkurranser
- Fra versjonen merket “01.09.2014” til versjonen merket “01.09.2015”.
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
Nytt: Klassene Solo 1 Baton, Solo 2 Baton, Solo X Strut og Drilldans Solo har i tillegg
divisjonsinndeling i Preteen, Junior og Senior. Se punkt 2.1. Det nye er at det er divisjonsinndeling
også i Solo 2 Baton og Solo X Strut.
2.1
Divisjonsinndeling i solistklasser
Dette avsnittet er justert i samsvar med innføringen av divisjon i Solo 2 Baton og Solo X Strut. I disse
to klassene skal deltakere i Preteen, Junior og Senior ved påmelding velge mellom å stille i
Intermediate eller Advanced. I Juvenile er det ikke lenger divisjonsinndeling, derfor er punkt 11.1
og 16.1 oppdatert.
3.0
Lengde på musikk og program
Nytt: Undersøk om arrangør ønsker musikken tilsendt på forhånd eller medbrakt konkurransen, og
om den skal være på CD eller USB-minnepenn. Musikken merkes med startdeltakers navn, korps,
kategori/ divisjon/ klasse på enten CD-cover eller i musikkfilnavnet på minnepenn.
4.0
Bekledning og effekter
4.1.1: Nytt: I Parade Corps er det ikke lenger krav om bruk av korpsuniform.
6.0
Akrobatiske momenter
Nytt: Ved utføring av akrobatiske momenter eller løft mer enn 1 1/2 kroppshøyde fra gulvet, vil
startnummeret få 10 poeng i trekk fra poengsummen. Det betyr at ved utførelse av akrobatiske
momenter blir ikke startnummeret lenger diskvalifisert og tildelt 0 poeng, men får et trekk på 10
poeng.
10.3
Invitasjon og retningslinjer for aksept
Etter NM Korpsdrill og eventuelle EM-/VM-invitasjoner er gitt, får solister, duetter og tropper en
frist for aksept. Takker man nei til invitasjonen, kan tilbudet gå til en annen. Nytt: Ved aksept av
invitasjon, aksepterer man samtidig retningslinjene for NBTA Norway. I enkelte kategorier kan det
komme krav fra NBTA Europe om at deltakerne skal ha bestått praktisk test i levels (nivå) fra
European Teaching Program for å kunne stille på EM.
11.0 – 24.0
Som en følge av endringen i punkt 6.0, så er avsnittene om poengtrekk for «Akrobatiske moment» i
de ulike klassene oppdatert med «10.0 p pr. startnummer» i stedet for «diskvalifikasjon».
12.1/13.1 Aldersinndeling og divisjoner i Solo 2 Baton og Solo X Strut
Nytt: Det er innført divisjonene Intermediate og Advanced i Preteen, Junior og Senior.
13.8
Poengtrekk i Solo X Strut
For mer likhet mellom klassene og helhet i retningslinjene, er «linjebrudd» innført som poengtrekk
også i Solo X Strut.
15.2
Antall i Twirl Team
Nytt: Aspirant og Juvenile, Junior 2. divisjon og Senior 2. divisjon: minimum 4
Junior 1. divisjon og Senior 1. divisjon: Minimum 6, maksimalt 8 utøvere
19.8
Poengtrekk i Pom pons
Poengtrekk for «kast av pom pons» er endret fra 5.0 p til 2.0 p.
21.8
Poengtrekk i Traditional Majorettes Corps
Poengtrekk for «brudd på krav til musikk» er endret fra «diskvalifikasjon» til «10.0 p pr.
startnummer».

23.8
Poengtrekk i Parade Corps
For mer likhet mellom klassene og helhet i retningslinjene, er «fall» og «brudd» innført som
poengtrekk også i Parade Corps.
24.6
Produksjon i Accessories Corps
Nytt: Hovedfokus er kombinasjoner med drill og dans, mens redskapene skal brukes for å utfylle
koreografien og uttrykke tema, historie, stemning e.l.

