
 
“TUKUMA CUP 2023” 

LATVIJAS KAUSS BREIKINGĀ 
Tukuma posms 
NOLIKUMS 

SACENSĪBU SAUKLIS :  
Miers, draudzība un dejas mīlestība, lai vieno! 

MĒRĶIS:  
• Veicināt dejas izaugsmi un popularizēt breaking deju; 
• Dot iespēju ikvienam piedalīties sacensībās;  
• Novērtēt katru dejotāju un visas komandas;  
• Veicināt dejotāju un vadītāju sadraudzības  un komunikācijas iespējas.  

ORGANIZATORI:  
Tukuma profesionālās ievirzes deju skola “DEMO” un Biedrība ”Dejas izaugsme” 

NORISES VIETA:  
Pauzera iela 7, Tukums, Tukuma pilsēta, LV-3101 

Sacensību laiks:  
26. marts 
11:00-12:00 Reģistrācija (Warm up) 
12:00- 20:00 Sacensības  

Deju laukuma izmēri:  
6x 6 metri  

DALĪBNIEKI:  
Interešu izglītības iestāžu, skolu, kultūras iestāžu un neatkarīgu deju studiju 
dejotāji un komandas. Sacensības ir atklātas citu valstu dejotājiem. Latvijas 
reitingā tiks iekļauti tikai LSDF biedri. 
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SACENSĪBU DALĪBNIEKU IEDALĪJUMS: 

B-BOYS 
 

U8 – 2016.dz.g. un jaunāki (-7 g.v.) 
U11 – 2012. - 2015. dz.g. (8 -11 g.v.) 
U15 – 2008.-2011.dz.g. (12-15 g.v.) 
ADULT – 2007. dz.g. un vecāki (16+) 

B-GIRLS 
 

U11 – 2012. dz.g. un jaunākas ( -11 g.v.) 
U15 – 2008.-2011.dz.g. (12-15 g.v.) 
ADULT – 2007. dz.g. un vecāki (16+) 

B-BOY CREWS/ KOMANDAS OPEN 4 vs 4 Bez vecuma iedalījuma 
. 
Reģistrācija. Reģistrācija sacensībām notiks LSDF interneta lapā www.lsdf.lv, tā 
tiks slēgta vienu nedēļu pirms attiecīgo sacensību sākuma. 

Apdrošināšana. Visiem sacensību dalībniekiem ir jāveic obligāta veselības sporta 
apdrošināšana. Apdrošināšanas polise ir jāuzrāda reģistrējoties katrām 
sacensībām. 

Pirmās palīdzības sniegšana. Katram rīkotājam iesildīšanās un sacensību laikā ir 
jānodrošina medicīniska pirmās palīdzības sniegšana sacensību dalībniekiem. 

Vērtēšana. 
Sacensības vērtē 3  neatkarīgi tiesneši. 
Dalībnieka meistarību tiesneši vērtē ar vērtējumu  no 1 līdz 10, kur 1 ir zemākais, 
bet 10 – augstākais vērtējums. 
Dalībnieku vērtēšanai tiks izmantoti planšetdatori vai on-line versija. Visi atlases 
posma rezultāti tiks publicēti sacensību vietā. Pēc sacensībām rezultāti tiks 
papildus publicēti LSDF lapā www.lsdf.lv. 
Iesācēji-Beginners, tiek vērtēti un apbalvoti savā nominācijā, bet reitingu neveido.  

Sacensības vadīs:  
MC Gunārs Bītz 
Sacensību DJ:  
DJ Funky DJ Elegant 
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Žūrija: 

☑  BBoy DieHard (Tunisia) 

☑  BGirl Rule (Estonia) 

☑  BBoy Bait (Lithuania) 

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 atsevišķu posmu organizatori. 
• Par uzvarētāju kļūs dejotājs, kas ir uzvarējis visos knock-out sistēmas batlos 

sava vecuma kategorijā. 
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:  
Dalības maksa sacensībās tiek noteikta 15,- eur (1 nominācija) 20,- eur (2 
nominācijas) 

Uzmanību!!! 
Līdzi paņemt personu apliecinošu dokumentu. 

Apbalvošana. 
Katrs dalībnieks saņems medaļu, diplomu  par piedalīšanos un veicināšanas balvu  
no atbalstītājiem. 
1., 2., 3. vieta tiek apbalvoti ar medaļām un kausiem un diplomu ar norādīto vietu 
un veicināšanas balvu  no atbalstītājiem, kā arī četrās kategorijās paredzētas 
naudas balvas. 
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LSDF (Latvijas) Reitinga sacensību punkti. 
1.v. – 380; 2.v. – 365; 3.v. – 350; 4.v. – 335; 5.v. – 320; 6.v. – 305; 7.v. – 290;  8.v. 
– 275; 9.v. – 260; 10.v. – 245; utt. 

LČ punkti. 
1.v. – 400; 2.v. – 385; 3.v. – 37; utt. 
LSDF (Latvijas) Reitinga sistēma.  
Četru (vai trīs) sacensību trīs (vai divi) labākie Latvijas dejotāju individuālie 
rezultāti tiek iekļauti gada reitingā. Četri vai trīs labākie Latvijas komandu (4 vs 
4) rezultāti tiek iekļauti gada reitingā. 
Publicitāte. 
LSDF reklamēs visas sacensības savā i-neta lapā www.lsdf.lv, FB lapās: Latvijas 
Sporta deju federācija un Sporta dejas. 
Publicitātes info par pasākumu:  
www.lsdf.lv  
https://sports.tukums.lv/  
https://www.facebook.com/events/842294733737527?ref=newsfeed 
www.ntz.lv  
www.demodejas.lv 
https://www.tukumakn.lv 
https://dance.lv  

SACENSĪBU KONTAKTI: 

Projekta vadītāja - Liene Bēniņa; mob. + 371 20254617  

Sacensību koordinators - Zigmārs Lācis, mob. + 371 29336243  
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