Endringer i retningslinjene pr. 1.9.2016

2.0

ALDERSINNDELINGER
Solo*

Aspirant

Alder fra og med 6

Duett**

Aspirant

Sammenlagt alder fra og med 12

Drilldans Tropp og Twirl Team***:
Aspirant

Gjennomsnittsalder fra og med 6

Preteen

Gjennomsnittsalder fra og med 11 til og med 12,9 år

Traditional Majorettes Corps, Exhibition Corps, Parade Corps og Accessories Corps:
Aspirant

2.1

Gjennomsnittsalder fra og med 6

DIVISJONSINNDELING I SOLISTKLASSER OG DUETTKLASSER
Det er divisjonsinndeling i Preteen, Junior og Senior i følgende klasser:
Solo 1 Baton, Solo 2 Baton, Solo X Strut, Twirl Duet, Drilldans Solo og Drilldans Duett.
Deltakere må ved påmelding velge mellom å stille i divisjonene Beginner, Intermediate eller
Advanced.
Konkurransearrangør skal ha minst 3 påmeldte i hver divisjon for at divisjonsinndeling
gjennomføres. 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,
men arrangør har mulighet til å kontakte de påmeldte i de aktuelle klassene, og finne ut om
sammenslåing er ønsket eller ikke. Ved sammenslåing skal alltid den sammenslåtte
divisjonen kalles opp etter den laveste divisjonen en eller flere av solistene var påmeldt i.

6.0

AKROBATISKE MEMENTER
Akrobatiske momenter fra turn, det vil si hjulslagning, salto forover/bakover, flikk
flakk/stift, walkover forover/bakover og butterfly, er ikke tillatt i twirlingklasser,
troppsklasser, eller drilldansklasser for beginner, intermediate, juvenile eller aspirant.
Momenter som scissorroll, splitthopp, stupe kråke, håndstående/ balansegang på
underarmene, layback, illusion og spagat er tillatt, med enkelte unntak i kategorien
Majorettes. Se de respektive klassene.
Alle akrobatiske moment er tillatt i drilldans solo/duett senior advanced, drilldans
solo/duett junior advanced og drilldans solo/duett preteen advanced.

6.2

LØFT
Det er tillatt med ulike løft av utøvere, men utøveren som løftes skal ikke være mer enn
1/2 kroppshøyde over hodehøyde på den/ de som løfter, dvs. total høyde for løft er 1 1/2
kroppshøyde fra gulvet. Dette gjelder også pyramideformasjoner i høyden.
Ved utføring av akrobatiske momenter på partner, eller løft mer enn 1 1/2 kroppshøyde fra
gulvet, vil startnummeret få 10 poeng i trekk fra poengsummen. (Unntak i drilldans
advanced duett senior, junior og preteen)

7.0

BEDØMMING

7.1

UTREGNING AV POENGSUM
Hvert startnummer bedømmes av 1-4 dommere. I baner med 1 dommer, er dommeren
kvalifisert nasjonal dommer. Hver dommer gir poeng for innhold og utførelse av
programmet. I solo og duett er dommerne i tillegg ansvarlige for poengtrekk, mens i tropp
benyttes egen poengtrekkdommer som viser frem trekket for dommerne.
Bisitternes oppgave er å bistå med utregning og utfylling av skjema, samt sortering av
papirer. Det skal være like mange bisittere som det er dommere i konkurransen.
Ved likhet i plasseringspoeng, er det summen av poengene som avgjør plassering. Ved
poenglikhet, er det poeng før trekk som avgjør plassering.
Startnummer 1:
Startnummer 2:
Startnummer 3:
Startnummer 4:

2.plass fra Dommer A og 3. plass fra Dommer B gir plasseringspoeng 2 + 3 = 5 poeng
1. plass fra Dommer A og 1. plass fra Dommer B gir plasseringspoeng 1 + 1 = 2 poeng
4. plass fra Dommer A og 4. plass fra Dommer B gir plasseringspoeng 4 + 4 = 8 poeng
3. plass fra Dommer A og 2. plass fra Dommer B gir plasseringspoeng 3 + 2 = 5 poeng

Deltakeren med lavest plasseringspoeng (her: 2 poeng) ligger øverst og vinner klassen. I
eksempelet har startnr 1 og 4 begge 5 poeng i plasseringspoeng, så da legges selve
poengsummene sammen, og den med mest poeng kommer høyest.

22.0

EXHIBITION CORPS
Exchanges er tillatt, men det er kun tillatt med max 2 turn. (det er tillatt med 2 ½ turn
dersom dette utføres f.eks med mottak på rygg eller nakke) Illusion er ikke tillatt. Det er
ikke tillatt med bevegelse nede på gulvet, med unntak av start- og sluttposisjon.

