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1.7 onderstaande tekst is aangepast
Elke deelnemer die uit wil komen op een solo of duo onderdeel dient in het
bezit te zijn van de Nederlandse nationaliteit of moet kunnen aantonen dat hij/zij
minimaal drie jaar permanent in Nederland woonachtig is.
In het geval een team of ensemble wil deelnemen aan een voorronde of NK dient in elk geval meer
dan 50% van het team te beschikken over de Nederlandse nationaliteit en/of deelnemers kunnen
aantonen minimaal drie jaar permanent woonachtig te zijn in Nederland.
2.3 Color Guard (Bannieres), is verwijderd.
5.2 doorgeven promotie dient te geschieden middels het acceptatieformulier op de website
Toevoeging onder 5.2
Indien je promoveert met een plaatsingsscore in de volgende klasse dan telt deze score direct als 1x
plaatsing in de klasse waarnaar je promoveert.
5.4 onder 5.4 een aanpassing in wijze van verzoeken tot verlagen van niveau bij overgang in
leeftijdsklasse
Indien een deelnemer op een lager niveau wil uitkomen dan kan dit door mail te sturen naar
wedstrijdsecretariaat@nbta.nl onder vermelding van Regnr - naam - onderdeel - gewenste
aanpassing.

8.3 (en bij alle verplichte onderdelen) een aanpassing voor de tekst saluut
Saluut:
De saluut is verplicht bij het begin en het einde van de routine en wordt gemaakt met de
rechterhand, zodat de rug van de rechterhand tegen de linkerschouder wordt gedrukt. De bal van de
baton moet naar boven zijn gebracht. De saluut mag alleen staand uitgevoerd worden en beide
voeten moeten de grond raken. De saluut wordt gebracht tegenover de jury en wordt minstens 2
tellen aangehouden.
Timing begint en eindigt bij de saluut.
Bij onderdelen waar meerdere batons aanwezig zijn is toegevoegd dat de saluut niet met meerdere
batons uitgevoerd mag worden. (let op meerdere personen mogen wel gelijktijdig een saluut
uitvoeren)
11.1 toevoeging
Maximale afmeting van de routine is 9m x 6 m.
Scoresheet kent toevoeging van het woord technique in hoofdstuk één en twee. Het derde hoofdstuk
heet nu technique.
13. aanpassing in tekst kidstwirl
gebruik makend van bewegingen/passen en twirls uit level 1, met uitzondering van (alle)releases en
de correcte technieken. Er wordt niet gelet op de moeilijkheidsgraad van de baton, alleen op de
coördinatie van body en baton en de correcte technieken.

18. aanpassingen in scoresheet twirling team
Er is een wijziging doorgevoerd in de sub captions per hoofdstuk. De hoofdstukken zijn qua naam
ongewijzigd.
19. aanpassingen in scoresheet dance team
Er is een wijziging doorgevoerd in de sub captions per hoofdstuk. De hoofdstukken zijn qua naam
ongewijzigd.
27.1 toevoeging, Het is niet toegestaan deel te nemen op blote voeten.

