Regelwijzigingen TC seizoen 2022-2023
GARDE EN SHOW
1.

Small groups
Voor het volgende seizoen blijft de categorie small group bestaan. Deze
categorie geldt voor groepen van 4 tot en met 7 personen. Men mag
deelnemen in small group en daarnaast eventueel met een groep met geheel
andere dansers deelnemen in de reguliere categorie. Garde mars en garde
polka dansen tegen elkaar en show modern, show freestyle en show karakter
dansen tegen elkaar.
Er zal net zoals bij alle andere categorieën een puntenlimiet gelden voor
deelname aan EC toernooien en kwalificatie voor het EK.

GARDE
2.

Kozak
Voor alle garde polka disciplines wordt de kozak verplicht 4 keer uitgooien
i.p.v. 3 keer voor de verplichte elementen net zoals bij de Russische pas.

3.

Acrobatiek
Een acrobatisch handstandelement dat heen en terug gaat en dat eerder
enkel als combinatie-element werd geteld, kan op basis van de zuivere start
of zuivere landing nu ook als zuivere boog of zuivere overslag geteld worden
(wel maar als een van beide*).
Alleen de start of het einde van het element kan als zuivere boog of overslag
worden geteld en niet een eventuele landing middenin een element (omdat
er dan ook nog altijd minimaal 1 hand aan de grond staat). Het combinatieelement wordt voor de aantallen gewoon als één element geteld.
*Wanneer in het combinatie-element een zuivere boog én zuivere overslag
worden getoond (bijvoorbeeld bij een zuivere boog (brug) in de start en een
zuivere overslag in de landing), telt dus maar één van beide, afhankelijk van
wat nodig is voor de verplichte elementen (zoals dat ook geldt bij show
modern ook met de combinaties die of als combinatie tellen of als 2 losse
elementen, maar niet voor én de combinatie én de losse elementen.)

SHOW
4.

Dubbele pirouette
In show modern kan een tweede dubbele pirouette ook de enkele pirouette
vervangen. In de juniorenklasse, waar geen dubbele pirouette vereist is voor
de verplichte elementen, kan een eerste dubbele pirouette al direct een
enkele pirouette vervangen.

5.

Bodemelement
Hierover komt geen wijziging in het reglement, dus een bodemelement dient
nog steeds met het volledige lichaam op de grond te beginnen. Dit blijft zo,
maar als je vanuit bijv. een handstandfall, een ingesprongen fall of moderne
rol een bodemelement wil starten, hoef je niet aan het einde van het
element plat op de grond te gaan/blijven liggen maar je mag de natuurlijke
golfbeweging afmaken waarbij je de armen uitstrekt en de borst weer
loskomt van de bodem. De telling van het bodemelement start vanaf het
moment dat de voeten (als laatste van het hele lichaam) de bodem geraakt
hebben. Hierdoor kan je de elementen vloeiender door laten lopen.

