
 
 
 

DANTZA HIRIAN 2014 
Mugaren Bi Alde IX. Dantza Jaialdia Hiri Paisaietan 

 
 

1.  BATTLE  BREAK DANCE 
 

2014ko irailak 12. IRUN 
Ordua: 17:30ak aldera, izena ematen duten taldeen arabera berresteko. 

 

Dantza Hirian Mugaz Haraindiko hiri-paisaietako Dantza Jaialdiaren barruan 
antolatutako ekitaldia da, hiriko arte-adierazpen hau garatu dadila bultzatzeko, 
profesionalizatzen laguntzeko eta publiko berrietara zabaltzeko xedez sortua. Argibide 
gehiago www.dantzahirian.com webgunean 

 
1. Modalitatea: 3VS3.  
 
2. Izena ematea: irekia eta kosturik gabe. ( kostua 10 euro ). Lehiaketan parte 
hartzeko gutxieneko adina 16 urte izango da, gurasoak, tutoreak edo horiek 
baimendutako adin nagusiko pertsona batek lagundu ezean eta adin txikikoaren 
erantzule egin ezean.  
 
3. Dema-modalitatea: A, Iragazketa. B, Final-laurdenak, Final-erdiak. C, Finala. 
 
4. Modalitatearen zehaztapena: 
 
A. 8 baino talde gehiagok izena ematen badute, iragazketa-fase bat egingo da, eta 8 
onenak bakarrik igaroko dira, norekin lehiatu diren kontuan hartu gabe. (Alegia, dema 
bateko bi talde igaro daitezke eta beste batetik bat ere ez). 
 
Parte-hartzaile bakoitzak irteera bakarra egiteko beharrezkoa den denbora iraungo du 
iragazketa-faseak.  
 
B. Dema kanporatzaileak: Final-laurdenak, Final-erdiak. Dema bakoitzean, bi talde 
aurrez aurre arituko dira. Irabazleak hurrengo errondara igaroko dira, eta galtzen 
dutenak kanporatuak izango dira. Txapelketako demek 5na minutuko iraupena izango 
dute.  
 
 
C. Finala 
 
Txapelketa amaitzean txapelketako bi dantzari onenak hautatuko dira, eta dema bat 
egingo dute Ekitaldiko BBoy onena nor izan den erabakitzeko.  
 
SAILKAPENEKOAK: Ordua: 17:30ak aldera, izena ematen duten taldeen arabera. 
 
 
 
 



 
5. Arauak: Ezingo da inoiz ere lehiakidea ukitu; automatikoki kanporatua izango da. 
Era berean, lehiakidearen txanda errespetatu beharko dute, baita adierazitako eremua 
ere, aurkako talde bateko parte-hartzaile bat dantzan ari denean pistara sartu gabe. 
Epaimahaiaren erabakiak errespetatu beharko dira, baita berdinketa hausteko irteera 
bat eskatzeko duen eskubidea ere, demaren emaitzaren batekin zalantzarik izanez 
gero. Parte-hartzaileek demarako denbora errespetatu beharko dute, eta amaitu dela 
adierazi ondoren, ezingo da gehiago dantzatu, eta epaileek ez dute kontuan izango 
denbora horretatik kanpo egiten dena.  
 
 
6. Sariaren zehaztapena: 
1. Saria: 1000 euros 
2. Saria: 500 euros 
 
 
7- Ordutegiak: Parte-hartzaile guztiek 16:30ak aldera egon beharko dute (ordu hori 
berresteko dago, izena ematen duten taldeen arabera) IRUN. ZABALTZA PLAZA. 
BEREN IZEN-EMATEA BALIOZKOTZEKO eta zozketarako.  
 
Parte-hartzaile guztiei txartel bat banatuko zaie bazkariagatik trukatzeko. 
 
8. Epaimahaia:  

Bgirl	  Jess,	  Bboy	  Chino,	  Bboy	  Toni	  Le	  Guilly 

 

 

9. Izen-ematea gure webgunean > 
www.dantzahirian.com 
AZKEN EGUNA: Irailak 11. 20:00etan.  


