
 

 

“Baltic Breaking Grand Prix 2022”  
LATVIJAS KAUSS BREIKINGĀ 

Rīgas posma NOLIKUMS 

 

Rīkotāji: Biedrība ”Deju centrs “Spektrs” un LSDF. 
Norises vieta: Kultūras Pils “Ziemeļblāzma”, Ziemeļblāzmas iela 36, Rīga. 
 
Sacensības ir atklātas arī citu valstu dejotājiem.  
 
SACENSĪBU DALĪBNIEKU GRUPAS:  

1. Beginners (Iesācēji) dejotāja pieredze līdz 2 gadiem.  

B-Boys  

2. Juvenile/ Bērni (- 11 g.v.) 2011.dz.g. un jaunāki   1 vs 1  

3. Junior / Juniori (12-15 g.v.) 2007. - 2010.dz.g.      1 vs 1  

4. Adult /Youth (16 un vecāki g.v.) 2006. un vecāki  1 vs 1  

B-Girls  

6. Juvenile (- 11 g.v.) 2011.dz.g. un jaunākas             1 vs 1  

7. Junior / Juniori (12-15 g.v.) 2007. - 2010.dz.g.      1 vs 1  

8. Youth (16 - ... g.v.) 2006.dz.g. un vecākas              1 vs 1  

9. Crews/ Komandas 4 vs 4 (Komandas - bez vecuma ierobežojuma)  

 



 
Dalībnieki. 
Interešu izglītības iestāžu, skolu, kultūras iestāžu un neatkarīgu deju studiju dejotāji un komandas.  
Latvijas reitingā (2. – 8.sac.) tiks iekļauti tikai LSDF biedri.  
 
Iepriekšējā reģistrācija sacensībām notiks LSDF interneta lapā www.lsdf.lv, tā tiks slēgta 3.oktobrī.  
Sacensību programma un sākuma laiki tiks paziņoti 4.oktobrī. 
Reģistrējoties sacensību vietā, dalībniekiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. 
 
Par dalībnieku veselību atbild dejotāji, viņu vecāki un deju klubi, kurus dejotāji pārstāv. 
Apdrošināšana. Ir vēlams visiem sacensību dalībniekiem ir veikt obligāto veselības sporta apdrošināšanu.  
Sacensību laikā rīkotāju medicīnas darbinieks nodrošinās pirmās palīdzības sniegšana sacensību 
dalībniekiem.  
 
Vērtēšana.  
Sacensības vērtēs 3…5 tiesneši.  
Dalībnieka meistarību tiesneši vērtē ar vērtējumu no 1 līdz 10, kur 10 ir augstākais vērtējums.   
Pēc sacensībām rezultāti tiks papildus publicēti LSDF lapā www.lsdf.lv. 
 
Sacensības vadīs: MC Tumak 

Sacensību mūzika: DJ Elegant 

Kvalifikācijas (atlases) kārtas, TOP 8 (TOP 4).  

Minimālais Latvijas reģistrēto dalībnieku skaits kategorijā – četri dalībnieki. Ja dalībnieku skaits attiecīgajā 

grupā ir trīs vai mazāk, tad tie sacenšas kopā ar vecākas grupas dalībniekiem.  

Atlases posmā katra dejotāja sniegums – 45 sekundes  

Katrā kategorijā tiek atlasīti TOP 8 dejotāji, kas turpinājumā sacentīsies 1 vs 1 ( 1 pret 1) pēc knock-out 

sistēmas (uzvarētājs iet 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 virzīta knock-out sistēmas jeb breketu (brackets) dažādās pusēs.  

Gājienu skaitu batlos 1 vs 1 nosaka atsevišķā posma galvenais tiesnesis.  

Par uzvarētāju savā vecuma grupā kļūs dejotājs, kas ir uzvarēs visos knock-out sistēmas batlos. 

Tērpi. Auguma augšdaļa – krekli, T-krekli, svīteri, jakas, Auguma apakšdaļa – bikses, sporta bikses, šorti, 

kombinezons, Apavi – sporta apavi (botas, kedas), Aksesuāri – cepure, žokejcepure, josta, siksna, 

rokassprādzes,  

Dalības maksa: 10 EUR  

Ieeja skatītājiem: 5 EUR 

Apbalvošana.  

Katrs dalībnieks saņems medaļu un diplomu par piedalīšanos, un nelielu balvu no atbalstītājiem.  

1. vieta - kauss, 2., 3. vieta - medaļas, diploms. 

www.sportadejas.org 

www.lsdf.lv 
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