
 vs  1 1לתחרות ברייקדאנס    תקנון

 . 1 מול 1" הברייקדאנס" בקטגוריית שיפוט אופן

  בסיס על ינוקדו המשתתפים.  אחד נגד אחד:  ישירה תחרות היא הברייקדאנס תחרות

 , רוק אפ, רוק טופ:  הכולל וביגירל ביביונג של החיוניים היסודות של והביצועים ההצגה

 . ל"הנ כל את וכן פריזים, פאוור, רגליים עבודת

 . התנועה את מציגים בא הדרך –" פלייב", התנועות של ביטוי או הרגשה – סטייל .1

 .  רגשות הבעת, פנים הבעות, עצמי ביטוי – אופי .2

 . שונה להיות,  ייחודי וסגנון נוכחות – מקוריות .3

, גמגום, נפילות, החלקות ללא לרצפה ולרדת הריקוד הצגת בעת נקי להיות – ניקיון .4
 . תנועה בעת להיתקע או גסים קצוות

 . להוסיף צורך אין – קשות קומבינציות .5

 הגוף במיקום נכונה בצורה תנועות כוללת אשר הופעה – תנועות של לפועל הוצאה .6
 . ובטכניקה

  של נכון שימוש, המוזיקה גבי על נכון באופן מלוות אשר תנועות עם הופעה – מוזיקליות .7

 . הריקוד בעת המוזיקה .8

 . מרשימות ותנועות חזקה נוכחות של הצגה – אנרגיה .9

 . הברייקדאנס ריקוד מבסיס יותר ומשוכלל חדש משהו לבמה להביא – קריאטיביות .10

 .והקומבינציות התנועות אותם על לחזור שלא רצוי – רפטטיביות .11

  ותקנות חוקים

 ,למין קשר ללא הברייקדאנס רקדני לכל פתוחה והיא 1 נגד 1 היא הברייקדאנס תחרות .1
 . מגדר או גיל

 .18וצעירים מעל גיל  18 -13לקטגוריות נוער  בגילאים הפרדה יש .2

 כניסה לכל כדקה יערך המוקדמות שלב, נרשמו אשר הרקדנים של הכולל למספר בהתאם .3
 . ביותר הטובים 16ל המתחרים את לצמצם בכדי רקדן של

 . הבא לשלב עולה מהם מי לקבוע בכדי סיבוב בכל ילחמו )אישה או גבר( רקדנים שני .4

 שישארו עד דקות 3-5 בני בקרבות יתחרו, הגמר לשלב שיעלו ביותר הטובים הרקדנים .5
 . הגמר רקדני ארבעה

 את לקבוע בכדי סיבוב כל דקות 3-5 בני בקרבות גמר החצי בשלב יתחרו הגמר רביעיית .6
 . הפיינליסטים שני

 .המנצח בתחרות מי שיקבע דקות 4-6 בן בקרב יתחרו הפיינליסטים שני .7

 ייתכן יקרה כזה ודבר ובמידה רקדנים בין פיזי מגע לסבול מוכנים אינם מארגני התחרות .8
 . נית/הרקדן השתתפות פסילת אפילו או נית/מהרקדן ניקוד הורדת

 . מומלצות אינם מיניות מחוות .9

 . התחרות של יי'הדיג ידי על ורק אך תקבע התחרויות את המלווה המוזיקה .10

 .  התחרות כל לאורך הרקדנים הופעת סדר את יקבעו השופטים .11

 . ל"הנ בתחרות ישפטו שופטים שלושה .12

מינהל , למארגני התחרות לפנות אפשר הקטגוריה לחוקי בנוגע עניין או שאלה לכל .13
  .קהילתי גינות העיר


