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BELGIAN TWIRLING SPORT FEDERATION NATIONAL vzw
VLAAMSE TWIRLING SPORT FEDERATIE vzw
GEWESTELIJKE EN NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN

2020
ALGEMEEN REGLEMENT
ARTIKEL 1:
De gewestelijke kampioenschappen staan open voor:
- Alle twirlers aangesloten bij BTSF National.
Om opgenomen te worden in het Gewestelijk klassement, met de gewestelijke titels, dienen de
deelnemende atleten lid te zijn van een club aangesloten bij BTSF National. Voor de gewestelijke
titels moeten de atleten deelnemen in het gewest waar hun club aangesloten is. Zij kunnen slechts
lid zijn van één enkele club. Atleten van een vreemde nationaliteit moeten bovendien voldoen aan
de volgende voorwaarden; tenminste zes maanden woonachtig zijn in België en enkel lid zijn
van een Belgische club.
- Alle niet aangesloten twirlers zie Artikel 12.
Het Nationaal kampioenschap staat open voor:
- Alle solisten – duo’s – kleine teams – grote teams – groepen, aangesloten bij BTSF mogen
deelnemen aan de Nationale Kampioenschappen. Enkel de solisten – duo’s – kleine teams –
grote teams – groepen die zich geklasseerd hebben op de gewestelijke kampioenschappen
van het gewest waarbij hun club aangesloten is zullen kunnen opgenomen worden in het
klassement van het Nationaal Kampioenschap.
- Alle niet aangesloten twirlers zie Artikel 12.
ARTIKEL 2:
De inschrijvingen dienen te gebeuren in de hiernavolgende categorieën:
A. Solisten Shortprogram:
- Meisjes Miniemen (Juvenile)
geboren in 2009 - 2010 - 2011
- Jongens Miniemen (Juvenile)
geboren in 2009 - 2010 - 2011
- Meisjes Juniors
geboren in 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- Jongens Juniors
geboren in 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- Meisjes Seniors
geboren in 2002 - of voordien
- Jongens Seniors
geboren in 2002 - of voordien
B1. Solisten freestyle:
- Meisjes Pupillen
- Jongens Pupillen
- Meisjes Miniemen (Juvenile)
- Jongens Miniemen (Juvenile)
- Meisjes Juniors Youth
- Jongens Juniors Youth
- Meisjes Juniors
- Jongens Juniors
- Meisjes Seniors
- Jongens Seniors

geboren in 2012 - 2013 - 2014
geboren in 2012 - 2013 - 2014
geboren in 2009 - 2010 - 2011
geboren in 2009 - 2010 - 2011
geboren in 2006 - 2007 - 2008
geboren in 2006 - 2007 - 2008
geboren in 2003 - 2004 - 2005
geboren in 2003 - 2004 - 2005
geboren in 2002 of voordien
geboren in 2002 of voordien
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B2. Solisten Solo 1 Baton:
- Meisjes Pupillen
- Jongens Pupillen
- Meisjes Miniemen (Juvenile)
- Jongens Miniemen (Juvenile)
- Meisjes Juniors Youth
- Jongens Juniors Youth
- Meisjes Juniors
- Jongens Juniors
- Meisjes Seniors
- Jongens Seniors
- Meisjes Adults
- Meisjes Adults

geboren in 2012 - 2013 - 2014
geboren in 2012 - 2013 - 2014
geboren in 2009 - 2010 - 2011
geboren in 2009 - 2010 - 2011
geboren in 2006 - 2007 - 2008
geboren in 2006 - 2007 - 2008
geboren in 2003 - 2004 - 2005
geboren in 2003 - 2004 - 2005
geboren in 2002 - 2001 -2000 - 1999
geboren in 2002 - 2001 -2000 - 1999
geboren in 1998 of voordien
geboren in 1998 of voordien

Enkel voor de Gewestelijke Kampioenschappen Waals Gewest. (F.S.F.T.B.M.), worden toegelaten tot de Freestyle :
Kleuters : Jongens en Meisjes geboren in 2015 en nadien. / Geen diploma, enkel een certificaat van deelname.

C. Duo's:
- Pupillen
geboren in 2012 of later
- Miniemen
geboren in 2009 - 2010 - 2011
- Juniors
geboren in 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- Seniors
geboren in 2002 - of voordien
De duo’s kunnen samengesteld zijn uit enkel meisjes, enkel jongens of gemengd jongens en
meisjes. Het oudste teamlid bepaalt de categorie.
D. Klein team:
De kleine teams (minimum drie en maximum vier atleten) worden ingedeeld volgens de gemiddelde
leeftijd van de atleten.
PUPILLEN: 0 tot 7,9 jaar.
MINIEMEN: 8 tot 11,9 jaar.
JUNIORS: 12 tot 17 jaar.
SENIORS: 17,1 jaar en ouder.
De leeftijd van alle atleten per klein team in de loop van het kalenderjaar (01/01/2020 t.e.m.
31/12/2020) wordt samengeteld. Hiervan wordt de gemiddelde leeftijd berekend (delen door het
aantal effectieve atleten in het klein team - reserve niet meegerekend) om de categorie te bepalen
waarin moet worden ingeschreven. Het inzetten van reserveatleten mag de toegelaten gemiddelde
leeftijdsgrens niet beïnvloeden.
E. Groot team:
De grote teams (minimum vijf en maximum negen atleten) worden ingedeeld volgens de gemiddelde
leeftijd van de atleten.
PUPILLEN: 0 tot 7,9 jaar.
MINIEMEN: 8 tot 11,9 jaar.
JUNIORS: 12 tot 17 jaar.
SENIORS: 17,1 jaar en ouder.
De leeftijd van alle atleten per groot team in de loop van het kalenderjaar (01/01/2020 t.e.m. 31/12/2020)
wordt samengeteld. Hiervan wordt de gemiddelde leeftijd berekend (delen door het aantal effectieve
atleten in het groot team - reserve niet meegerekend) om de categorie te bepalen waarin moet worden
ingeschreven. Het inzetten van reserveatleten mag de toegelaten gemiddelde leeftijdsgrens niet
beïnvloeden.
F. Groep:
De groepen (minimum 10 atleten) worden ingedeeld volgens de gemiddelde leeftijd
van de atleten.
PUPILLEN: 0 tot 7,9 jaar.
MINIEMEN: 8 tot 11,9 jaar.
JUNIORS: 12 tot 17 jaar.
SENIORS: 17,1 jaar en ouder.
De leeftijd van alle atleten per groep in de loop van het kalenderjaar (01/01/2020 t.e.m. 31/12/2020)
wordt samengeteld. Hiervan wordt de gemiddelde leeftijd berekend (delen door het aantal effectieve
atleten in de groep - reserve niet meegerekend) om de categorie te bepalen waarin moet worden
ingeschreven. Het inzetten van reserveatleten mag de toegelaten gemiddelde leeftijdsgrens niet
beïnvloeden.
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ARTIKEL 3: INSCHRIJVINGEN:
De inschrijvingen dienen op de daartoe bestemde formulieren te worden ingevuld, ondertekend door de
verantwoordelijke van de club waartoe de atleten behoren.
Voor de categorieën Juniors en Seniors:
De coaches zullen ervoor zorgen dat hun atleten in hun level met de beperkingen zoals
beschreven in de tabellen A/B/Elite in artikel 5 van het REGLEMENT SOLISTEN FREE STYLE en
in artikel 6 van het REGLEMENT SOLISTEN 1 BATON, ingeschreven zullen worden.
De inschrijvingsformulieren dienen tegen de gestelde datum verzonden te worden naar het
secretariaat. Het secretariaat zal bij ontvangst de geldigheid van de inschrijvingen controleren aan de
hand van de inschrijvingspapieren van de wedstrijden en de ledenlijsten seizoen 2019-2020.
Solisten short program, freestyle en solo 1 baton:
Het aantal toegelaten inschrijvingen per club is onbeperkt.
Duo’s en kleine teams:
Elke club mag meerdere duo’s en kleine teams inschrijven.
Er kan door elk lid van de club in een duo en / of klein team opgetreden worden.
De duo’s en kleine teams dienen samengesteld te zijn uit leden van dezelfde club.
Er mag per duo en per klein team één reserve atleet opgegeven worden.
UITZONDERING: indien het duo samengesteld is uit één meisje en één jongen mogen
één jongen en één meisje als reserve opgegeven worden.
Een lid van de club dat niet als optredend lid deelneemt, mag slechts éénmaal
als reserve opgegeven worden.
Grote teams:
Elke club mag meerdere teams inschrijven.
Atleten van dezelfde club mogen in meerdere teams, maar wel in verschillende categorieën,
deelnemen. Het aantal atleten dat dubbel opgesteld zal worden mag echter nooit meer dan
50´% van het totaal aantal atleten binnen een team zijn.
Hiervoor worden de grote teams wel afzonderlijk gezien van de duo’s en kleine teams.
Bij inschrijving mag het aantal reserve atleten maximum 50% van het totaal aantal
effectieve atleten binnen een team zijn.
Groepen:
Elke club kan in meerdere categorieën inschrijven.
Atleten van de dezelfde club mogen in meerdere groepen, maar wel in verschillende categorieën,
deelnemen. Het aantal atleten dat dubbel opgesteld zal worden mag echter nooit meer dan
50´% van het totaal aantal atleten binnen een groep zijn.
De groepen dienen samengesteld te zijn uit atleten van dezelfde club.
Bij inschrijving mag het aantal reserve atleten maximum 50% van het totaal aantal
effectieve atleten binnen een groep zijn.
ARTIKEL 4: het inschrijvingsgeld (PER WEDSTRIJD) bedraagt
Solisten: shortprogram per inschrijving
4.00 EURO
Solisten: freestyle / 1 Baton per inschrijving
5.00 EURO
Duo’s: per inschrijving
6.00 EURO
Kleine teams: per inschrijving
8.00 EURO
Grote teams: per inschrijving
10.00 EURO
Groepen: per inschrijving
12.00 EURO
De inschrijvingsgelden dienen gestort te worden op het vermelde rekeningnummer
Dit moet gebeurd zijn voor de gestelde betalingsdatum.
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ARTIKEL 5:
De atleten dienen persoonlijk aanwezig te zijn bij de eerste oproeping voor de muziektest.
Indien men bij de eerste oproeping niet aanwezig is krijgt men een tweede kans op het einde
van de muziektest. Indien de wedstrijd begonnen is wordt er geen muziektest meer toegestaan.
Tijdens de wedstrijd is een officiële opwarming voorzien voor de discipline Freestyle, enkel de
toegelaten atleten mogen zich dan op het wedstrijdterrein bevinden, de floormonitor en het
personeel BTSF zullen hierop toezien en ingrijpen waar nodig.
De volgorde van optreden wordt bepaald door de lottrekking die vooraf gebeurt.
De atleten dienen zich onmiddellijk na hun oproeping aan te bieden, zo niet volgt uitsluiting.
In de categorieën solisten Freestyle zullen er altijd 3 (drie) atleten, de eerstvolgende in het
programma, aanwezig zijn bij de floormonitor.
Aanwezigheid van alle atleten tot na de prijsuitreiking is verplicht.
De solisten, duo’s, teams en groepen moeten een groet brengen naar eigen keuze, bij het begin en
het einde van de routine.
Het Nationaal kampioenschap zal altijd afgesloten worden met het spelen van de Brabançonne.
ARTIKEL 6: muziek
De atleten FREESTYLE dienen een routine te brengen op muziek naar vrije keuze.
De muziek van alle optredende atleten dient ten laatste op de einddatum van de inschrijvingen
digitaal aanwezig te zijn bij de Secretaris. Elke club/atleet dient op de wedstrijddag een reserve USB
Stick met de muziek van alle optredende atleten bij te hebben.
ARTIKEL 7:
De afmetingen van het wedstrijdterrein zijn 18,5 meter op 23,5 meter - hoogte ongeveer 7 meter.
ARTIKEL 8:
De SOLISTEN: kunnen in de volgende disciplines deelnemen:
Short program:
Alle atleten dienen het SHORT PROGRAM voor hun categorie uit te voeren.
Freestyle:
Elke atleet brengt een routine met de beperkingen zoals beschreven in de tabel met Level
A/B/Elite in artikel 5 van het REGLEMENT SOLISTEN FREE STYLE.
Deelname aan de kampioenschappen short program staat volledig vrij van deelname aan de freestyle.
Solo 1 Baton:
Elke atleet brengt een routine met de beperkingen zoals beschreven in de tabel
met Level A/B/Elite in artikel 6 in het REGLEMENT SOLISTEN 1 BATON.
Algemene regel:
Er mag door de coach geen enkele oefening worden voorgedaan naast de wedstrijdruimte tijdens
het uitvoeren van het shortprogram (Cat. juniors – seniors). Niet van toepassing voor de miniemen
die dit eventueel willen brengen.
Duo’s / Kleine teams / Grote teams en Groepen:
Brengen enkel een freestyle routine twirling.

5

ARTIKEL 9: Penalties:
- bij eerste oproeping voor het optreden niet aanwezig: uitsluiting.
- bij over- of ondertijd van de tijdsduur van de routine - met inachtname van een speling
van 10 sec: diskwalificatie.
- per drop zal onderstaand aantal strafpunten afgetrokken worden, ook tijdens de presentatie:
0,2 strafpunten voor ALLE categorieën FREESTYLE pupillen en miniemen;
0,75 strafpunten voor de categorieën SOLISTEN FREESTYLE juniors en seniors.
0,5 strafpunt (*) voor de categorieën Duo’s, Kleine Teams, Grote teams, Groepen juniors en seniors.
(*) Bij de berekening van de resultaten voor de opstelling van de klassementen voor de
samenstelling van de afvaardiging naar de Internationale wedstrijden zal de internationale
maatstaf van 1 strafpunt per drop voor de categorieën Duo’s, Teams en Groepen Juniors
en Seniors gehanteerd worden.
- geen enkel voorwerp (poeder, rosin, water, handdoek enz.) mag meegenomen worden op het
wedstrijdterrein.
- Grip tape is een optie die mag gebruikt worden. Indien deze tape gebruikt wordt mag hij
slechts ½ van de lengte van de baton bedragen (met uitzondering van de doppen) en dit
gelijk verdeeld beginnende vanaf het centrum van de baton. De kleur van de tape is vrij
te kiezen, voor een duo - klein team - groot team – groep dient de kleur voor alle leden
van het duo - klein team - groot team - groep dezelfde te zijn.
- Indien de atleten bewust de opmerkingen van de floormonitor negeren, optreden met een
vooraf afgekeurde baton of kostumering: diskwalificatie.
- Niet verbeterd hebben van de opmerkingen die tijdens de vorige wedstrijd door de
floormonitor werden geformuleerd: 5 strafpunten.
- bij het verlaten van het wedstrijdterrein door een atleet (Solisten, Duo’s) voor dat de minimumtijd
van de uitvoering verstreken is (uitgezonderd bij eerste hulpverlening): uitsluiting.
- Indien één van de atleten het terrein verlaat tijdens de uitvoering (met uitzondering van ziekte of
ongeval) en het minimum aantal atleten niet meer aanwezig is: diskwalificatie
- Indien een van de atleten het terrein verlaat tijdens de uitvoering (met uitzondering van ziekte of
ongeval) en het minimum aantal atleten nog aanwezig is: 20 strafpunten
- de bestuursleden of verantwoordelijken van de atleten zijn tijdens het optreden niet toegelaten
in de nabijheid van de atleten, indien dit toch zou gebeuren, volgt er uitsluiting van deze atleten.
- een belediging van de jury of het secretariaat door de atleten, hun trainer, aanverwante personen
of verantwoordelijken van de club waartoe de atleten behoren, voor, tijdens of na de wedstrijd,
door woorden of daden, heeft uitsluiting van de betreffende atleten tot gevolg.
- Onaangekondigde dopingcontroles kunnen op elk ogenblik gebeuren, atleten die positief
testen zullen zeer zwaar gesanctioneerd worden.
Het aftrekken van eventuele strafpunten gebeurt van het gemiddelde percentage van alle juryleden.
ARTIKEL 10: Kostumering
Short program:
- Meisjes:
een mouwloos turnpak zonder rokje en zonder enige versiering,
geen te hoge uitsnijdingen aan de dijen en geen te lage halsuitsnijdingen.
in het kapsel mag niets zichtbaar aangebracht zijn
zwarte, witte of beige pantoffels zijn verplicht.
- Jongens: een wit of zwart T-shirt met mouw tot maximum aan de ellebogen en een korte
of lange effen zwarte broek (geen bermuda) of een legging.
(T-shirt en broek moeten 1 deel vormen)
de pantoffels mogen wit, beige, zwart of in de kleur van de broek zijn.
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Kostumering Algemeen Freestyle: & solo 1 baton
Alle atleten freestyle, solisten, duo's, teams en groepen mogen een kostumering dragen
naar eigen keuze rekeninghoudende met het feit dat het een sportwedstrijd is.
Solisten Freestyle & Solo 1 Baton:
Meisjes hebben de keuze uit:
A: Een maillot met of zonder rokje.
B: Een catsuit (bovenste geheel zoals maillot) met willekeurige lengte van de broek.
Jongens hebben de keuze uit:
Een kostuum met willekeurige lengte van de broek, loszittende of aanpassende broekspijpen
Duo's
In een duo mogen slechts twee van de keuze mogelijkheden zoals vermeld bij de solisten
gedragen worden.
Kleine Teams, Grote Teams en Groepen:
In een klein team, groot team en groep mogen slechts twee van de keuze mogelijkheden zoals
vermeld bij de solisten gedragen worden.
Kostumering algemeen:
Sportpantoffels in een ONBERISPELIJKE STAAT en in een willekeurige kleur geschikt voor
twirlingsport, zijn verplicht.
Enkelsokken mogen gedragen worden, huidskleurige panty's zijn toegelaten.
Met uitzondering van kleine oorringen (bolletjesvorm), zijn juwelen of bodypiercings niet toegelaten
Zonnebrillen zijn niet toegelaten.
1 baton per atleet waaraan tape in verschillende kleuren per duo, klein team, groot team of groep
mag aangebracht worden.
Een baton met gekleurde shaft is eveneens toegelaten.
Reserve batons zijn niet toegelaten. Er mogen ook geen andere attributen gebruikt worden.
Haardecoraties zijn toegelaten en moeten in het haar bevestigd zijn.
Make-up is toegelaten maar mag niet THEATRAAL zijn.
Er mag geen versiering of beschildering op het gezicht aangebracht worden.
Dracht van het trainingspak van de club met sportpantoffels, uitgezonderd de nieuw aangesloten
atleten, is verplicht tijdens de prijsuitreiking.
ALGEMEEN: De floormonitor zal tijdens elk optreden een checklist met de voornaamste items
overlopen en de opmerkingen noteren. De eerstvolgende wedstrijd zullen deze opmerkingen
verbeterd moeten zijn of de betrokken(en) zal (zullen) gesanctioneerd worden. (Artikel 10)
ARTIKEL 11:
De uitvoeringen zullen beoordeeld worden door erkende juryleden. De juryleden voor de wedstrijden
worden aangesteld door BTSF National vzw. De jury zal uit minimum 2 juryleden, bij voorkeur uit 5,
juryleden bestaan. Men zal altijd zoveel als mogelijk de aanduiding van een gelijk aantal juryleden
van de beide Gewesten nastreven. De jury zal haar puntenbeoordeling onmiddellijk na het optreden
van elke deelnemer (enkel voor freestyle) bekend maken. De uitspraak van de jury is onherroepelijk
en niet voor betwisting vatbaar. De hoogste en de laagste scores vervallen bij aanwezigheid van
minstens vijf juryleden. Voor het bepalen van het klassement wordt het gemiddelde gemaakt van de
door de juryleden toegekende punten waarna de eventuele strafpunten worden afgetrokken.
De juryleden moeten, op de dag dat zij hun functie uitvoeren als jurylid, telkens na de wedstrijd een
review doen in beperkt comité (= de juryleden die hebben gejureerd). De juryleden zullen, na het
einde van de wedstrijd, gedurende een half uur (30 minuten) ter beschikking blijven van de coach(es)
en/of verantwoordelijke(n) van groep(en) om gestelde vragen te beantwoorden en/of bijkomende
uitleg te verschaffen.
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ARTIKEL 12: (Van toepassing voor de Gewestelijke Kampioenschappen):
Er zullen drie klassementen opgesteld worden, t.t.z.
- Twee afzonderlijke klassementen voor de respectievelijke Gewestelijke Kampioenschappen
voor de clubs aangesloten bij de Gewestelijke Federaties. Enkel de solisten – duo’s – kleine
teams – grote teams – groepen die zich geklasseerd hebben op de gewestelijke
kampioenschappen van het gewest waarbij hun club aangesloten is zullen kunnen
opgenomen worden in het klassement van het Nationaal Kampioenschap.
Alle atleten ontvangen na de wedstrijd hun scorebladen met eventuele opmerkingen, alsook een
getuigschrift van deelname. De kampioenen ontvangen een diploma. De eerste drie geklasseerde
in de categorie solisten Short Program, solisten Free Style en Solisten 1 Baton ontvangen een
medaille (Goud / Zilver / Brons). Alle effectieve atleten van de eerste drie geklasseerde in de
categorie duo’s, kleine teams, grote teams en groepen krijgen ook allemaal een medaille.
(Goud / Zilver /Brons)
- Een derde voor de andere clubs niet aangesloten:
Alle atleten ontvangen na de wedstrijd hun scorebladen met eventuele opmerkingen, alsook een
getuigschrift van deelname. Door de organiserende federatie wordt een beker of trofee uitgereikt
aan de eerste plaats in elke categorie.
ARTIKEL 12 bis: (Van toepassing voor de Nationale Kampioenschappen)
Er zullen twee klassementen opgesteld worden, t.t.z.
- Eén klassement voor alle clubs aangesloten bij BTSF National:
Alle atleten ontvangen na de wedstrijd hun scorebladen met eventuele opmerkingen, alsook een
getuigschrift van deelname. De eerste drie geklasseerde in de categorie Solisten Short Program,
Solisten Free Style en Solisten 1 Baton ontvangen een medaille (Goud / Zilver / Brons).
Alle effectieve atleten van de eerste drie geklasseerde in de categorie duo’s, kleine teams,
grote teams en groepen krijgen ook allemaal een medaille. (Goud / Zilver /Brons)
- Een tweede voor de andere clubs niet aangesloten:
Alle atleten ontvangen na de wedstrijd hun scorebladen met eventuele opmerkingen, alsook een
getuigschrift van deelname. Door de organiserende federatie wordt een beker of trofee uitgereikt
aan de eerste plaats in elke categorie.
ARTIKEL 13:
De juryleden moeten, op de dag dat zij hun functie uitvoeren als jurylid, telkens na de wedstrijd een
review doen in beperkt comité (= de juryleden die hebben gejureerd).
De juryleden zullen, na het einde van de wedstrijd, gedurende een half uur (30 minuten) ter
beschikking blijven van de coach(es) en/of verantwoordelijke(n) van groep(en) om gestelde vragen
te beantwoorden en/of bijkomende uitleg te verschaffen.
ARTIKEL 14:
Alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement vallen onder de bevoegdheid van de
bestuursleden BTSF National vzw, desgevallend in samenspraak met de juryleden en de aanwezige
leden van de technische commissie.
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BELGIAN TWIRLING SPORT FEDERATION NATIONAL vzw
VLAAMSE TWIRLING SPORT FEDERATIE vzw
GEWESTELIJKE EN NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN

2020
REGLEMENT SOLISTEN FREESTYLE EN SHORT PROGRAM
ARTIKEL 1: uitvoering
- Aan- en aftreden gebeuren zonder muziek.
Short program:
Na de uitvoering verlaat de atleet onmiddellijk het wedstrijdterrein.
Freestyle:
Het aantreden gebeurt links van de jury en het aftreden rechts ervan.
Na de uitvoering dient de atleet zich in afwachting van de bekendmaking van de punten
op te stellen in de neutrale zone. Slechts één persoon mag hen hierbij vergezellen.
De uitvoeringen worden met één baton gebracht waaraan tape in verschillende kleuren
mag aangebracht worden. Een baton met een gekleurde shaft is eveneens toegelaten.
ARTIKEL 2: Groet
Shortprogram: voor de aanvang en na het einde dient de reglementaire groet gebracht te worden.
Freestyle: de reglementaire groet wordt niet gebracht. Er moet een groet gebracht worden naar eigen
keuze, bij het begin en het einde van de routine.
ARTIKEL 3: duurtijd freestyle routine
Pupillen
1.00 tot 2.00 minuten.
Miniemen
1.30 tot 2.00 minuten
Juniors
1.30 tot 2.00 minuten
Seniors
2.00 tot 2.30 minuten
Een speling van tien seconden is toegelaten.
De duurtijd van de routine moet overeenkomen met de duurtijd van de muziek.
Het beginpunt van de uitvoering is vrij.
De chrono loopt van de eerste muzieknoot na de presentatie, de tijd eindigt bij de laatste muzieknoot.
Enkel voor Gewestelijk Waals Kampioenschap, Kleuters: 0.30 tot 0.45 minuten
ARTIKEL 4: quoteringen.
Shortprogram:
Juryleden zullen de uitvoering beoordelen.
Na de uitvoering worden er geen punten bekendgemaakt.
Freestyle:
De punten worden per jurylid bekendgemaakt onmiddellijk na de uitvoering van elke atleet voor de
volgende rubrieken:
Technische waarde:
Techniek, snelheid, variatie, moeilijkheidsgraad, zuiverheid en zekerheid. Dit zowel voor twirling als
voor lichaamsbeweging
Artistieke expressie:
Algemene inhoud, overeenstemming en interpretatie van de muziek, gebruik van de ruimte,
doelmatigheid van de ritmeveranderingen, excellentie van de uitvoering, entertainmentwaarde,
professionalisme en vaardigheid.
Voor elke van deze twee rubrieken kan per jurylid maximum tien punten behaald worden. Ingeval
meerdere atleten hetzelfde totaal aantal punten behalen beslissen achtereenvolgens de punten
bekomen in technische waarde en daarna in artistieke expressie voor het aanduiden van de
rangschikking.
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ARTIKEL 5: Beperkingen (Om je aan te houden, wat je moet/mag doen binnen je level)
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BELGIAN TWIRLING SPORT FEDERATION NATIONAL vzw
VLAAMSE TWIRLING SPORT FEDERATIE vzw
GEWESTELIJKE EN NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN

2020
REGLEMENT SOLISTEN SOLO 1 BATON
ARTIKEL 1: Muziek:
Verplichte muziek door WBTF opgelegd, in bijlage aan dit reglement.
ARTIKEL 2: Tijd:
solo 1 baton = 1:44 minuten
ARTIKEL 3: Vloergebruik:
4,5 meter lengte en 4,5 tot 6 meter diep.
ARTIKEL 4: Kostumering:
idem freestyle solisten
ARTIKEL 5: Strafpunten:
0,10 per drop van elke score van elk jurylid afgetrokken
ARTIKEL 6: Beperkingen (Om je aan te houden, wat je moet/mag doen binnen je level)
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REGLEMENT DUO’S / KLEINE TEAMS
ARTIKEL 1: uitvoeringen
- De uitvoeringen worden met één baton per atleet gebracht.
Aan de baton mag tape in verschillende kleuren aangebracht worden.
De kleuren per baton per duo en klein team moeten identiek zijn.
Een baton met gekleurde shaft is toegelaten.
- Aan- en aftreden gebeuren zonder muziek
Het aantreden gebeurt links van de jury en het aftreden rechts van de jury.
- Na de uitvoering dienen de atleten in afwachting van de bekendmaking van de
punten zich op te stellen in de neutrale zone. Slechts één persoon mag hen hierbij vergezellen
ARTIKEL 2: groet.
De reglementaire groet dient niet gebracht te worden. Er moet een groet gebracht worden naar eigen
keuze, bij het begin en het einde van de routine.
ARTIKEL 3: duurtijd van de uitvoering
Duo Pupillen
1.00 tot 2.00 min
Duo Miniemen
1.30 tot 2.00 min
Duo Juniors
1.30 tot 2.00 min
Duo Seniors
2.00 tot 2.30 min
Klein Team ALLE CATEGORIEEN 1.00 tot 3.00 min
Een speling van tien seconden is toegelaten.
De chrono start bij de eerste muzieknoot en stopt bij de laatste muzieknoot.
Artikel 4: quoteringen
De duo’s en kleine teams zullen beoordeeld worden volgens volgende rubrieken:
ALGEMENE INHOUD: 30 punten
- variatie in baton- en lichaamsbewegingen
- moeilijkheidsgraad baton- en lichaamsbewegingen samen
- exchanges (uitwisselen batons)
- batonbewegingen met verplaatsingen
- ambidexterity (gebruik van twee handen)
PRECISIE EN GELIJKHEID: 30 punten
- vlotheid en vloeiendheid
- snelheid in overeenstemming met de muziek
- gelijkheid van de lichaamspositie
- worpen
- correcte techniek baton- en lichaamsbewegingen
- teamwork
ALGEMENE UITVOERING: 40 punten
- interpretatie van de muziek - visuele muzikaliteit
- gebruik van tijd en ruimte
- choreografie met baton
- opstellingen en plaatswisselingen
- entertainmentwaarde
- voorkomen
- algemene voorstelling
- danstechniek
- continuïteit en ontwikkeling van de figuren
TOTAAL: 100 punten
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REGLEMENT GROTE TEAMS EN GROEPEN
ARTIKEL 1: uitvoering.
- De groepen moeten zonder hoofdtwirler werken, dus geen individuele prestaties.
- De uitvoeringen worden met één baton per atleet gebracht.
Aan de baton mag tape in verschillende kleuren aangebracht worden.
De kleuren per baton en per lid van het grote team en de groep moeten identiek zijn.
Een baton met gekleurde shaft is toegelaten.
- Aan- en aftreden gebeuren zonder muziek
Het aantreden gebeurt links van de jury en het aftreden rechts van de jury.
- Na de uitvoering dienen de atleten in afwachting van de bekendmaking van de
punten zich op te stellen in de neutrale zone. Slechts één persoon mag hen hierbij vergezellen.
- De reglementaire groet dient niet gebracht te worden. Er moet een groet gebracht worden
naar eigen keuze, bij het begin en het einde van de routine.
ARTIKEL 2: duurtijd routine
Groot team / Groep Pupillen
1.00 tot 2.30 min
Groot team / Groep Miniemen
2.00 tot 3.30 min
Groot team / Groep Juniors
3.00 tot 3.30 min
Groot team / Groep Seniors
3.00 tot 3.30 min
Een speling van tien seconden is toegelaten.
De chrono start bij de eerste muzieknoot en stopt bij de laatste muzieknoot.
ARTIKEL 3: Quoteringen
De teams en groepen zullen beoordeeld worden volgens volgende rubrieken:
ALGEMENE INHOUD: 30 punten
- variatie in baton- en lichaamsbewegingen
- moeilijkheidsgraad baton- en lichaamsbewegingen samen
- exchanges (uitwisselen batons)
- batonbewegingen met verplaatsingen
- ambidexterity (gebruik van twee handen)
PRECISIE EN GELIJKHEID: 30 punten
- vlotheid en vloeiendheid
- snelheid in overeenstemming met de muziek
- gelijkheid van de lichaamspositie
- worpen
- correcte techniek baton- en lichaamsbewegingen
- teamwork
ALGEMENE UITVOERING: 40 punten
- interpretatie van de muziek - visuele muzikaliteit
- gebruik van tijd en ruimte
- choreografie met baton
- opstellingen en plaatswisselingen
- entertainmentwaarde
- voorkomen
- algemene voorstelling
- danstechniek
- continuïteit en ontwikkeling van de figuren
TOTAAL: 100 punten

