Wijzigingen reglement NBTA Nederland seizoen 2019
Showtwirl;
In 2019 worden de Internationale reglementen voor de majorette onderdelen aangepast. NBTA
Nederland zal deze wijzigingen volgen om dezelfde visie te volgen als NBTA Europe. Hierdoor zal
onze selectie gelijk zijn aan de internationale regels en onze equipe de sterkste Nationale
afvaardiging kennen.
Leeftijd
Vanaf 2019 komen deelnemers op de showtwirlonderdelen in de leeftijdsklasse van de leeftijd die zij
hebben op 31 december van dat jaar. Op het EK 2019 geldt dus de leeftijd van de deelnemer op 31
december 2019. ( maw. Op het ek kan iemand 15 jaar zijn. Indien hij/zij in dit jaar nog jarig is zal
hij/zij als senior deelnemen op het EK).
Onderdeel
Solo
Showtwirl

Duo
Showtwirl

Teams en groepen

Leeftijdsklasse
Juvenile
Preteen
Junior
Senior
Juvenile
Preteen
Junior
Senior

Leeftijd
Tot 9 jaar
10,11,12 jaar
13,14,15 jaar
Vanaf 16 jaar
T/m 18 jaar
19 t/m 24 jaar
25 t/m 30 jaar
Vanaf 31 jaar

Juvenile
Junior
Senior

T/m 11,99 jaar
12 t/m 15,99 jaar
Vanaf 16 jaar

Nederland zal deelnemers afvaardigen op de volgende onderdelen:
Parade corps, juvenile, Junior en Senior 1 team per leeftijdsklasse
Exhibition Corps, juvenile, junior en senior 1 team per leeftijdsklasse
Solo Show twirl, juvenile, preteen, junior en senior 3 deelnemers per leeftijdsklasse
Duo Show twirl, juvenile, preteen, junior en senior 1 duo per leeftijdsklasse ( Dit is een wijziging)
Show twirl groep, juvenile, junior en senior 1 per leeftijdsklasse
Nederland vaardigt geen teams af op de onderdelen traditional corps, traditional ponpoms corps,
batonflag team.

Gewijzigde tijden optredens
•

exhibition corps
1. 2.00 tot 3.0 min

•

showtwirl accessoires corps
1. 3.00 tot 4.00 min.

•

showtwirl solo en duo
2. juvenile en preteen
3. junioren en senioren

1.30 tot 2.00 min
2.00 tot 2.30 min

Overige tijden ongewijzigd:
Parade corps 3.00 tot 4.00 min
gewijzigde afvaardiging per land
1. van showtwirl duo 1 per categorie
diverse regels gewijzigd
-

penalty voor drop 0,5 punt voor alle onderdelen
penalty voor fall 0,5 voor alle onderdelen
penalty voor 2 hand catch 0,5 voor alle onderdelen
op-en-top afmars voor showtwirl corps 1.00 min (was 2.00min)
toegestaan 16 tellen zonder attribuut/baton bij wisseling( was 10 tellen)
internationaal level 1 verplicht voor alle solo’s en duo’s( op nk niet verplicht).
in parade corps zijn attributen toegestaan (reglementen wereld)
Exhibition Corps mag maximaal 2 baton werk getoond worden.
geen zichtbare tatoeages (afplakken) ( alleen internationale regel)
thema’s moeten respectvol en smaakvol worden gebracht, ook denkend aan alle
leeftijden in het publiek. (Internationale regel)
attributen max 2,5 hoog en 3 m lang gedurende de gehele routine

Parade corps attributen toelichting;
Alle deelnemers aan het onderdeel parade corps moeten een baton hebben, behalve diegene die
een ‘beperkte’ accessoire hebben.
‘ beperkte’ accessoires zijn in de hand te dragen, bijvoorbeeld pompons, vlaggen, hoepels, banners,
sabels etc. De accessoires zijn geschikt voor een ‘ straatparade’.
Largeteam
Leeftijd juvenile 4 t/m 9,99 jaar
Leeftijd preteen 10 t/m 11,99 jaar
Aanleveren muziek
Op usb mag alleen muziek staan met een index erbij. Geen overige data.

Small team en groepen
Voor reguliere wedstrijden blijven de regels omtrent dubbeldraaiers gelijk. Op kampioenschappen
echter is het toegestaan onbeperkt te doubleren door deelnemers in verschillende teams en
groepen. Internationaal mag er ook onbeperkt gedoubleerd worden door deelnemers. Let op de
leeftijdsklasse moet wel altijd behouden worden bij doubleren.

Verduidelijking reglement:
Promotiescores tellen per seizoen. Wanneer je dus één maal promotie behaald in een seizoen en
deze niet accepteert, zal de telling in het volgende seizoen weer opnieuw beginnen.
5.4 bij wijziging leeftijdsklasse met verzoek een niveau omlaag te gaan. Dit dient voor 15 januari
aangevraagd te zijn.

