
30.08.2020 
Baltic Breaking Trophy 20/21  

(LATVIJAS KAUSS) 

Sacensību norises laiki un vietas: 
25.10.2020   Madona; Noisy Battle ’20  
22.11.2020   Tukums; Tukuma kauss ‘20 / Tukums Cup ‘20 
19.12.2020   Daugavpils; Baltic Battle Pro ’20,  
                     2020.g. reitinga sac. noslēgums – papildus apbalvošana ar  
                     kausiem 

14.03.2021   Rīga – Latvijas čempionāts, BA Turība 
 
7 reitinga (Latvijas kausa) vecuma grupas visās 3 sac. šogad: 
B-Boys 
1. Kids /Juvenile/ Bērni   ( … 11 g.v.) 2009.dz.g. un jaunāki 1 vs 1 
2. Junior I / Juniori I (12-15 g.v.)         2005. un 2008.dz.g.    1 vs 1 
3. Youth /Jaunieši (16-18 g.v.)             2002., 2003. un 2004.dz.g.   1 vs 1 
4. Adult /Pieaugušie /Pro/ (19 un >)     2001.dz.g. un vecāki   1 vs 1 
B-Girls 
 5. Juvenile         ( ...  - 11 g.v.)      2005.dz.g. un jaunākas 1 vs 1  
 6. Youth             (16 -  ... g.v.)      2004. un vecākas           1 vs 1 
Komandas (bez vecuma ierobežojuma) 
 7. Team                   4 vs 4 

Laukums: 6 x 6 m  
Dalībnieki: Sacensībās var piedalīties visu valstu pārstāvji, taču reitingā 
tiks iekļauti tikai Latvijas Republikas pilsoņi 

Reģistrācija: Ragistrācija sacensībām beidzas 1 nedēļu pirms pasākuma. 

Tiesneši: 3 vai 5 atkarībā no rīkotāja iespējām, ko izvēlas sacensību 
rīkotājs. 

Turnīru vada MC jeb Ceremoniju Meistars, ko izvēlas sacensību rīkotājs. 
Mūziku dejotājiem sacensībās spēlē Dīdžejs, ko izvēlas sacensību rīkotājs. 

Kvalifikācijas un battlu kārta:  
• Minimālais no Latvijas reģistrēto dalībnieku skaits kategorijā– 4 

dalībnieki. Ja ir trīs un mazāk dalībnieki, tad viņi tiek pārnesti un 
pielīdzināti pie vecākas vecuma kategorijas. 



• Atlases posmā katrs dejotājs uztaisa līdz 45 sekundēm garu izgājienu 
pretī tiesnešiem. Tiesneši novertē dalīnieka meistarību skalā no 1 līdz 
10, kur 1 ir vismazākais radītājs.  

• Katrā kategorijā tiks atlasīti top 8 dejotāji, kas iekļūs battlos pēc 
sistemas knock-out (zaudēja - izkrita, uzvarēja – aizgāja tālāk). Pirmā 
vieta atlasē (pēc punktiem) satiekas ar astoto vietu, otrā - ar septīto, 
trešā – ar sesto, ceturtā – ar piekto.  

• Pirmā un otrā vieta pēc atlases tiek uzrakstīta knock-out sistēmas jeb 
breketu (brackets) dažādās pusēs, ar mērķi satikties tikai finālā. 

• Izgājienu skaitu battlos nosaka paši atsevišķu posmu organizatori. 
• Par uzvarētaju kļūs dejotājs, kas ir uzvarējis visos knock-out sistēmas 

battlos sava vecuma kategorijā. 
Datori: Dalībnieku vertēšanai tiks izmantoti planšeta datori. Visi atlases 
posma rezultāti būs atspoguļoti uz tablo, ka arī izprintēti un parādīti 
dalībniekiem un auditorijai.  
Reitings: Divi labākie Latvijas dejotāju individuālie rezultāti no 3 sac. tiek 
iekļauti gada reitingā. Divi labākie Latvijas komandu (4x4) rezultāti no 3 
sac. tiek iekļauti gada reitingā. 

Balvas: 
• Katru (no trīm) individualo sacensību uzvarētāji (1., 2., 3. vieta) tiek 

apbalvoti ar medaļām, A3 formāta diplomiem uz plastikāta ar turnīra 
logo un dizainu jpg. formātā. Kam no organizatoriem ir iespēja – 
balvām no sponsoriem. 

• Katru (no trīm) komandu (4x4) sacensību uzvarētāji (1.vieta) tiek 
apbalvoti ar medaļām (katram), A3 formāta diplomiem (katram) uz 
plastikāta ar turnīra logo un dizainu jpg. formātā. Kam no 
organizatoriem ir iespēja – balvām no sponsoriem. 

• Reitinga noslēdzošajā turnīrā (trešajā posmā) Daugavpilī tiks 
apbalvoti reitinga uzvarētāji (1., 2., 3.vieta) ar Latvijas kausiem.  

Dažādi: 
• Pārējās sac. gr.- katrs rīkotājs rīko pēc izvēles. 
• Iesācēji-Beginners, reitingu neveido. Beginners skaitās – dejotāja 

pieredze līdz 2 gadiem. 
 


