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PRAVILNIK ZA NATJECANJA BREAKINGA
HRVATSKOG SPORTSKOG PLESNOG SAVEZA
1. UVOD
Ovaj Pravilnik sadrži primarna pravila, odredbe i zahtjeve za planiranje, organiziranje i
vođenje natjecanja u breakingu.
Važno je istaknuti da se formati natjecanja za breaking ne sastoje samo od natjecanja
1vs1 i 2vs2 timskih natjecanja. Veličine natjecateljskih strana mogu biti kompatibilne
tako da su, na primjer, moguća 3vs3, 4vs4 timska natjecanja kao i natjecanja timovima
u cijelosti s varijacijom u brojem članova tima.
Evolucija sadržaja
Ovo je trenutna verzija PPOB-a (verzija 1), objavljena od prosincu 2019. HSPS zadržava
pravo izmjene ovog dokumenta i ovdje prikazanih pravila.

2. UVOD U FORMU BREAKINGA
Breaking (također nazvan b-boying ili b-girling) je stil urbanog plesa koji je nastao
sredinom 1970-ih u okrugu Bronx u New Yorku. Najraniji inovatori breakinga bili su
Afroamerikanci i Portorikanci. Tijekom narednih 40 godina, breaking je prešlo iz korijena
Bronxa u međunarodno priznatu kulturnu umjetničku formu, s elementima urbanog plesa
isprepletenih s izvanrednim atletizmom.
2.1. Elementi breakinga
Breaking se sastoji od tri glavna elementa, Top Rock, Down Rock i Freeze kako je
opisano u nastavku.
A. Top Rock:
U Top Rock-u svi se pokreti izvode stojeći.
Prilikom Top Rock-a, natjecatelji se pripremaju za spuštanje na pod. Većina sola počinje s
Top Rock-om. Izvorno, pokreti u Top Rock-u su bili zamišljeni kao signal drugim
natjecateljima da se maknu s puta. Prilikom izvođenja natjecatelj mora izvoditi pokret
punom snagom. Kada natjecatelji izvode Top Rock usred prepunog plesišta u klubu, oni
obično privlače pozornost i oko njih se stvara krug. Ovaj krug zatim omogućuje svakom
natjecatelju potreban prostor za pokrete na podu. Većina poteza u Top Rocku potječe iz
rock plesa (također poznatog kao rocking), a najčešći koraci u Top Rocku su Indian ili
Outlaw Two-Step i Crossover Step.
B. Down Rock:
Down Rock se u cijelosti sastoji od pokreta na podu, kada natjecatelj dodiruje pod
rukama. U Down Rock, su također uključeni pokreti kada je natjecatelj doslovno na podu
na leđima ili trbuhu. Za bolje razumijevanje, Down rock se može podkategorizirati na
sljedeći način:

• Drops: predstavljaju različite načine spuštanja u pokrete na podu, tvoreći prijelaz
između Top Rock-a i Down Rock-a. Neki od poznatijih dropsa nazivaju se sweeps ili coin
drops.
• Footwork / Legwork: opisuje razrađene korake, ljuljačke nogu, kickove i zamahe dok
se izvodi na tlu. Postoje čitavi koncepti kao što su six-step, 8-ball ili pretzel, koji sadrže
različite kombinacije obrazaca koraka i raznih interpretacija, od kojih svaka ima svoje
jedinstvene komponente i tradicije u plesu.
• Spins: Svaki okret s najmanje 360 stupnjeva, dok se izvođač nalazi na tlu, smatra se
spinom. Ako se okret od 360 stupnjeva izvodi u zraku, to se obično naziva Full twist. Što
je okret okomitiji, to je teže zadržati ravnotežu. Stoga se 1990 (okret na jednoj ruci u
stoju na rukama) ili 2000 (kada se natjecatelji okreću na dvije ruke koje se drže blizu
zajedno u stoju na rukama) ponekad smatraju kraljevima spinova. Spin potezi kao što su
head-spin, backspin ili hand-glide su potezi koje natjecatelji većinom povezuju sa
brekingom iz 1980-tih.
• Power Moves: su složen skup finih pokreta u kojima se igra s gravitacijom povećava
centrifugalnom snagom - brzina i dinamička pojava pokreta snage (Power move) stvorili
su ovaj opisni pojam. Svi power moves imaju rotirajuće kretanje i često dovode do
stvaranja kruga oko natjecatelja na plesištu. Čistim pokretom snage, noge natjecatelja
rijetko dodiruju tlo. Neke od najčešćih power move-a proizlaze iz air flares, windmills i
floats, svaka od njih predstavlja određenu grupu pokreta.
• Blow Ups: Blow up su brze i eksplozivne kombinacije pokreta koje dovode do trenutka
iznenađenja u izvedbi natjecatelja. Ponekad sadrže flip i freeze.
• Air Moves: Pojam koji označava trenutak u izvedbi natjecatelja tijekom kojeg cijelo
tijelo više ne dodiruje tlo. Bilo kakav skok odgovarao bi ovom opisu. Flips se, primjerice,
smatraju pripadnicima obiteljima Air Moves - zračnih pokreta. Nekoliko drugih primjera
uključivalo bi airback spin, air flare ili air twist.
• Transition: prijelazi/poveznice između pokreta. To su veze koje uzrokuju dinamičan
izgled izvedbe natjecatelja. Oni mogu biti vrlo suptilni, ali zaslužuju veliku pozornost na
natjecateljskoj razini. Dok drugi potezi, kao što su swipes ili vjetrenjače mogu često biti
izvedeni u ponavljajućoj šabloni, najčešće se prijelazni pokret izvodi jednom u setu, i
često pretvara izvedbu natjecatelja u nešto neočekivano. Prijelazi se mogu napraviti
između Top rock i Down rock.
C. Freezes: je poza u kojoj natjecatelj usred seta u potpunosti zaustavlja kretanje.
Freeze je savršena suprotnost od kretne radnje natjecatelja. U većini slučajeva freeze
zahtijeva puno ravnoteže i snage, ili puno fleksibilnosti. Ako se odaberi lagani i ugodni
freeze, tada karakter natjecatelja mora nadvladati kako bi se povećao utjecaj pokreta.
Ono što može biti zbunjujuće je činjenica da se freeze pozicije mogu koristiti i kao
zasebni pokreti,kao npr. baby freeze, koji lako može postati dio rada stopala pod
pretpostavkom da se natjecatelj odluči ne zamrznuti, nego nastaviti plesati. Samo
sveukupno zaustavljanje u tom položaju čini ga zaustavljanjem/freeze. Imena za freeze
obično opisuju položaj u kojem se nalazi natjecatelji. Nekoliko primjera uključuje: chair
freeze, koji izgleda kao da natjecatelji sjedi na stolici; hollow-back freeze, u kojem
natjecatelji stoji na svojoj glavi i savija leđa; i ninja freeze u kojem natjecatelji izgleda
kao da izvodi jump kick.

3. OPĆA PRAVILA
Dolje navedena pravila opisuju sljedeće discipline, ali se mogu primijeniti i na druge
formate (npr. 3vs3 itd.):
-

Breaking 1 vs 1 (b-djevojke i b-dečki), pri čemu svaki set traje maksimalno 60
sekundi

-

Breaking 2 vs 2 (timska borba), pri čemu svaki set traje maksimalno 90 sekundi

Tijekom svake timske borbe, oba natjecatelja (mješoviti tim, dvije b-djevojke ili dva bdječaka) u svakom timu moraju nastupiti u približno jednakom vremenskom razdoblju
kada se svi krugovi u određenoj borbi kombiniraju; međutim, ne postoji izričita kazna za
neravnoteže u vremenu između natjecatelja.
3.1. Format natjecanja
Sva događanja u natjecanju sastoje se od battle između dva natjecatelja ili dva tima.
Svaka borba se sastoji od fiksnog broja krugova od kojih svaki krug slijedi isti redoslijed:
jedan natjecatelj (ili tim) prvi izvodi set, a zatim drugi natjecatelj (ili tim) odgovara
setom. Ta dva seta sastoje se od kruga unutar borbe.
Borbe će suditi najmanje tri suca ili bilo koji neparan broj sudaca, plus jedan sudac
(glavni sudac/povjerenik), koji će voditi brigu o poštivanju pravila.
Ovisno o broju sudionika, dva 1-vs-1 natjecanja (muška i ženska) i natjecanje u timskoj
battle započet će s preselekcijskom fazom nakon koje slijedi Round Robin faza i zatim
Knock-Out faza. Mogući su različiti formati Round Robina, ovisno o broju sudionika, a
neki od primjera opisani su u Prilogu III. Format borbe na kraju odabire organizator uz
odobrenje povjerenik natjecanja.
Battle se mora odvijati bez ikakvog fizičkog kontakta sa protivnikom; svaki fizički kontakt
dovodi do upozorenja i potencijalno diskvalifikacije od strane sudaca, ovisno o prirodi
fizičkog konakta.
3.2. Uvjeti za odvijanje break natjecanja
Obavezni elementi:
- 2 suprotstavljena natjecatelja ili tima (svaki natjecatelj ili tim mogu biti popraćeni
s
- maksimalno tri osobe)
- 1 MC s mikrofonom spojenim na zvučni sustav (pojedinosti pogledajte u poglavlju
6.4.)
- 1 DJ s 2 gramofona i miksera spojenim na zvučni sustav (detalje pogledajte u
poglavlju
- 6.4.)
- neparan broj sudaca (najmanje 3) (detaljnije u poglavlju 5.3.)
- 1 glavni sudac (uz sudački panel) (pojedinosti vidi poglavlje 5.4.)
- sustav ocjenjivanja s odgovarajućom opremom (pojedinosti vidi poglavlje 4.)
- razglas (pojedinosti pogledajte poglavlje 6.4.)
- plesište (najmanje 6 metara x 6 metara ili 19,7 stopa x 19,7 stopa), s vidljivo
označenom crvenom i plavom stranom (pojedinosti potražite u poglavlju 6.1. i
6.3.)

Uloga sudaca
Glavna uloga suca je procjena natjecatelja kroz usporedbu njihovih relativnih vještina
iz kruga u krug - nakon svakog kruga borbi suci će glasovati (za više detalja vidjeti
poglavlje 5.3.).
Svaki sudac mora izvršiti analizu natjecatelja koji se bore, uspoređujući izvedbu jednog
natjecatelja (ili tima) u odnosu na drugog natjecatelja (ili tim) u svakom krugu, koristeći
kriterije ocjenjivanja koji su uspostavljeni putem sustava ocjenjivanja (poglavlje 4.).
Prema Trivium vrijednosnom sistemu (pojedinosti vidi poglavlje 4.1.), sudac će koristiti
ručni cross-fader uređaj za ocjenjivanje natjecatelja, stavljajući ga na pozicije koje
predstavljaju različite težine kvalitete izvođenja između suprotstavljenih natjecatelja.
Svaki od sudaca će koristiti cross-fader da predstavi svoju individualnu interpretaciju
uočenih vještina, opet na temelju kriterije ocjenjivanja utvrđenih kroz sustav vrijednosti
Trivium. Suci zatim podnose svoje ocjene nakon svakog kruga u battle.

3.3. Ponašanje sportaša
Svi se natjecatelji moraju ponašati uzorno, s poštovanjem prema drugim natjecateljima,
bez uvredljivog ili prijetećeg ponašanja. Za vrijeme natjecanja nije dozvoljeno pušenje ili
konzumiranje alkohola. Svi natjecatelji moraju biti u skladu s pravilima Hrvatskog zavoda
za javno zdravstvo te Svjetske agencije za antidoping (WADA).

4. Sistem ocjenjivanja
Sistem ocjenjivanja Trivium je preporučeni sustav za breaking natjecanja, a mogu se
koristiti drugi sustavi suđenja kao npr. sustav opisan u Prilogu II.
Za mlađe dobne kategorije preporuča se sustav opisan u Prilogu III.
4.1. Sistem vrijednosti Trivium
Cross-Fader:

Prilikom uspoređivanja izvedbi natjecatelja koji se natječu, ravnoteža
između njih se može stalno mijenjati. Korištenjem ljestvice cross-fadera, suci mogu
izbjeći stvaranje crno-bijelih prosudbi, dopuštajući da njihovo prosuđivanje postane bliže
stvarnosti kroz postupnost ocjenjivanja. Zato je glavni instrument Triviuma cross-fader,
koji omogućava prilagodbu u procjeni sudaca u svim kriterijima koji se ocjenjuju.
4.2. Metafizika sustava vrijednosti Trivium
Sistem vrijednosti Trivium je holistički model u kojem se svi njegovi kriteriji povezuju
jedni s drugima. Cjelina je uvijek više od zbroja njezinih dijelova. Kao takvi, suci trebaju
gledati cjelokupnu izvedbu sa svim njezinim sadržajem, njegovim aspektima i načinom
na koji se odvija.
Izraz "Trivium" izveden je iz srednjovjekovnog latinskog i trebao je značiti mjesto gdje se
susreću tri ceste. Kasnije je korišten za opisivanje gramatike, retorike i logike,
konceptualno analogan trodijelnoj duši-tijelu-duši.

4.3. Kriteriji i njihova hijerarhija
Najbolji način prikazivanja misaonog procesa u podlozi Trivium sistema vrijednosti je
stvaranjem trokuta - u svakom od tri kuta postoji kvalitativni kriterij: (1) fizička kvaliteta
(za tijelo), (2) interpretativna kvaliteta (za dušu) i (3) umjetnička kvaliteta (za um).
Svaki od ova tri kvalitativna kriterija s Trivium-om se dijeli u dvije potkategorije. Svi
kriteriji međusobno se povezuju i utječu jedni na druge te su predstavljeni na sljedeći
način:
Tijelo: Fizička kvaliteta
1-Tehnika 20.0% vrijednosti fadera
2-Raznolikost 13.333% vrijednosti fader
Duša: Interpretativna kvaliteta
Um: Umjetnička kvaliteta
3- Izvođenje 20.0% vrijednosti fader
5-Kreativnost 20.0% vrijednosti fader
4-Muzikalnost 13.333% vrijednosti fader
6-Osobnost 13.333% vrijednosti fader
Za svaki od ovih šest kriterija suci imaju dodijeljeni fader na svom ručnom Triviumu
uređaju (kriteriji su detaljnije definirani u poglavlju 4.6).
Svaki fader predstavlja težinu kriterija u matrici. Svi faderi kada se zbroje zajedno
daju do 100% vrijednosti (za više detalja pogledajte poglavlje 4.6.).
Za vrijeme i odmah nakon svakog kruga borbe, sudac može prilagoditi fadere
prema onome što je sudac vidio tijekom izvedbe.
4.4. Trivium ručno sučelje
U nastavku slijedi primjer sučelja Trivium. Prva slika prikazuje početnu postavku
(plava strana aktivirana), druga prikazuje sustav u akciji za plavu stranu i treća slika
sadrži opise različitih tipki (crvena strana je aktivirana).

4.4.1. Opisni ključ za Trivium ručni uređaj
Brojevi u zagradama dolje prikazani su na gornjem dijagramu.
(1) Informacije o krugu (npr. prva od četiri kruga)
(2) Traka usporedbe (Balance-Bar)
(3) Sudac - zamijenite ručno sučelje sa drugim sucem (samo za
administraciju po potrebi)
(4) Poništite posljednju akciju koja se dogodila
(5) Zapis posljednjih radnji
(22) Tipka Pošalji je pritisnut nakon završetka kruga
(6) Crvena bočna tipka:
Označava da natjecatelj na crvenoj strani (ili tim) izvodi
(19) Plava bočna tipka:
Označava da natjecatelj na plavoj strani (ili tim) izvodi
Tipke prečica za ocjenjivanje:
(7) Izvedba: podešavanje pozitivnog i negativnog za trenutnog natjecatelja
(8) Forma: prilagoditi pozitivnu i negativnu vrijednost trenutnom natjecatelju
(11) Samopouzdanje: prilagoditi pozitivnu i negativnu vrijednost trenutnom natjecatelju
(14) Spontanost: prilagoditi pozitivan i negativan trenutnom natjecatelju
6 Faderi kriterija:
(9) Izvođenje: prilagodba ravnoteže ovim kriterijima
(10) Muzikalnost: prilagoditi ravnotežu ovim kriterijima
(15) Osobnost: prilagoditi ravnotežu ovim kriterijima
(16) Kreativnost: prilagoditi ravnotežu ovim kriterijima
(20) Raznolikost: prilagoditi ravnotežu ovim kriterijima
(21) Tehnika: prilagoditi ravnotežu ovim kriterijima
Prečica za kaznenu tipku:
(12) Crash za svakog natjecatelja:
a. Pritisnuti 1 unutar jedne sekunde => slip, računati kao CRASH 1
b. Pritisnuti 2 puta u jednoj sekundi => crash, računati kao CRASH 2
c. Pritisnuta 3 puta unutar jedne sekunde => wipe-out crash-a, računati kao
CRASH 3
(13) Nedolično ponašanje za svakog natjecatelja:
a. Svaki pritisak suca računa se kao upozorenje tog suca
b. Kumulativna upozorenja mogu rezultirati diskvalifikacijom
(17) Bite za svakog natjecatelja
(18) Ponovite za svakog natjecatelja
Sučelje je jednako podijeljeno između crvenog i plavog, što predstavlja stranu koja
sudjeluje, tj. crvenu stranu ili plavu stranu.
Informativna traka koja uključuje:
 Ime suca
 Stanje kruga u tijeku i broj krugova koji će biti
 Naziv trenutnog događaja
 Imena i fotografije natjecatelja, te boju koja mu je dodijeljena



Traka koja sažima sve unesene vrijednosti.

Kroz sljedeće stranice pružiti će se detaljno objašnjenje i opisni ključevi za
Trivium ručno sučelje.
4.5. Tipke za prečicu i kaznu
Osim fadera koji zahtijevaju brz, ali stalan dodir sudaca postoji nekoliko
tipki koje su izravno povezane s odgovarajućim fader-ima. Oni omogućuju sucu da
reagira brzo do nekih ključnih trenutaka u borbi (pronađite mjesto ove tipke na ručnom
sučelje u odjeljku 4.3)
Čim borba počne, suci pritisnu crvenu tipku za aktiviranje tipke prečaca za crvenu stranu,
ili plavu tipku za aktiviranje prečaca za plavu stranu.
Suci tada mogu reagirati na ključne trenutke tijekom izvedbe natjecatelja.
Ukupno su četiri kaznene tipke; 2 jednostavne kaznene tipke i 2 složene kaznene tipke.
4.5.1. Četiri kaznene tipke podijeljena na crvenu stranu i plavu stranu
Tipka
Ponavljanje
Bite

Utjecaji kriterija
Raznolikost, Kretivnost
Raznolikost, Kretaivnost,
osobnost
Svi Faderi

Crash

Nedolično ponašanje

Izvođenje, Kreativnost,
osobnost

Ocjene po pritisku
1.66%
2.34%
1 pritisak = slip: 2.50%
2 trenutna pritiska =
crash: 5.00%
3 trenutna pritiska =
wipe-out: eliminacija
1 pritisak = blago: 2.66%
2 pritiska = umjereno:
5.34%
3 pritiska = ozbiljno:
8.00%

4.5.2. Tipke za jednostavnu kaznu:
Tipke za prečice za jednostavne kazne nalaze se i na crtama između kriterija koji su
povezani i faderima na koje utječu (za više detalja pogledajte poglavlje 4.6.4.).
- Tipke prečaca za kazne imaju crvenu i plavu stranu i imaju samo minus funkciju
- Ako natjecatelj s crvene strane izvodi, crvena strana kazne se pritišće
- Ako natjecatelj s plave strane izvodi, plava strana kazne se pritišće
1- Repeat
2- Bite

Povezano s faderima kriterija: raznolikost, kreativnost
Povezano s faderima kriterija: raznolikost, kreativnost, osobnost

Svaki pritisak tipke broji se u pred memoriji.

4.5.3. Tipke za brzi pristup kompleksnim kaznama
Postoje 2 složene tipke Shortcut-Penalty s više funkcija od samo utjecaja na
pozicije fadera. Oni mogu dovesti do brzog gubitka kruga ili čak do diskvalifikacije.
3- Crash
Povezano s faderima kriterija: svi kriterij u sistemu
4- Nedolično ponašanje Povezano s faderima kriterija: izvođenje, kreativnost,
osobnost
Crash
Tipka ima posebnu značajku otvorenu jednu sekundu kada se pritisne kako bi se
omogućilo višestruko pritiskanje. Tipka se može pritisnuti jedan do tri puta u jednoj
sekundi.
Crash tipka ima tri vrijednosti, a ocjene crasha će se računati na sljedeći način:
1. Slip: Uzima isti postotak svih doticajnih kriterija kao i sve ostale kaznene tipke
2. Crash: ima dvostruku vrijednost od Slip
3. Wipe-out Crash: Ako je tako težak crash da se krug može u potpunosti
izgubiti (više pojedinosti u poglavlju 4.6.4.)
Ako sudac iskoristi Wipe-out Crash, sustav će pokazati da se to dogodilo. Ako
se pritiskanje dogodi slučajno, sudac bi trebao koristiti tipku za poništavanje.
Ako se dogodi crash, natjecatelj može pobijediti samo ako njegov protivnik također
crash-a loše ili lošije od njega pa će se vrijednost ponovno izjednačiti.
Sudac mora nastaviti procjenjivati izvedbu natjecatelja i nakon wipe-out crash.
Nedolično ponašanje
Dok tri tipke za Crash, Repeat i Bite odražavaju samo ocjenu pojedinog suca, gumb
nedolično ponašanje ima dodatnu ulogu osim oduzimanja vrijednosti:
-

-

Natjecatelj ili timovi skupljaju upozorenja za nedolično ponašanje tijekom svog
sudjelovanja.
Upozorenje se pokreće kada većina sudaca identificira isti čin nedoličnog
ponašanja i pritisne tipku nedolično ponašanje (tri ili više sudaca čine većinu).
Postoji procjena u stvarnom vremenu koja pokazuje kumulativni broj upozorenja
na ekranu za natjecatelje i za javnost; te se informacije također prikazuju na
uređaju svakog suca.
Kumulativni status upozorenja natjecatelja (ili tima) ostaje na snazi do kraja
natjecanja.
Stupanj upozorenja se povećava s brojem pritisaka.

Osim što utječu na kriterije, tipka za nedolično ponašanje može dovesti do diskvalifikacije
iz cijelog natjecanja na dva načina (više pojedinosti potražite u poglavlju 4.6.4.)

Staza diskvalifikacije # 1: Tri nedolična djela = diskvalifikacija
- Ako većina sudaca jednom pritisne tipku za nedolično ponašanje, za natjecatelja ili
tim dobije se jedno upozorenje. Npr. ako natjecatelj ili tim poduzmu radnju koja
vodi do toga da zbog te radnje tri ili više sudaca pritisne tipku za nedolično
ponašanje, natjecatelj ili tim dobivaju prvo upozorenje.
- Ako većina sudaca drugi put pritisne tipku za nedolično ponašanje zbog neke
druge radnje, natjecatelj ili tim dobivaju drugo upozorenje.
- Ako većina sudaca treći put pritisne tipku za nedolično ponašanje za još jednu
radnju, natjecatelj ili tim će biti diskvalificirani s cijelog natjecanja, nakon što u
konačnici većina sudaca glasovanjem potvrdi diskvalifikaciju.
Staza diskvalifikacije # 2: Tri neovisna upozorenja = diskvalifikacija
- Natjecatelj ili tim će dobiti upozorenje od pojedinog suca ako sudac tijekom
natjecanja za tog natjecatelja ili tim tri puta pritisne tipku za nedolično ponašanje.
- Ako natjecatelj ili tim primi tri takvo upozorenja od tri različita suca, što znači da
su tri različita suca tri puta pritisnula tipku za nedolično ponašanja u vezi s
radnjama koje je izvršio natjecatelj ili tim, tada će natjecatelj ili tim biti
diskvalificirani, neovisno o krugovima i borbama, nakon što u konačnici većina
sudaca glasovanjem potvrdi diskvalifikaciju.
- Drugim riječima, ako natjecatelj ili tim poduzmu radnju koja vodi do toga da zbog
te radnje tri ili više sudaca tri puta pritisne tipku za nedolično ponašanje,
natjecatelj ili tim također će biti diskvalificirani, neovisno o krugovima i borbama,
nakon što u konačnici većina sudaca glasovanjem potvrdi diskvalifikaciju.
Period za donošenje odluka o diskvalifikacija
- Nijedan natjecatelj ili tim neće biti formalno diskvalificiran do završetka Round
Robin faze, nakon čega će biti zatražena konačna potvrda većine sudaca putem
glasovanjem kako bi odluka o diskvalifikaciji stupila na snagu.
- Tijekom faze Knock-outa, natjecatelj ili tim mogu biti diskvalificirani; međutim,
diskvalifikacija će podlijegati konačnoj potvrdi većine sudaca glasovanjem.
- Ako većina sudaca potvrdi diskvalifikaciju, natjecatelj ili tim podliježu trenutačnoj
diskvalifikaciji za sljedeću povredu bilo koje vrste, što je ponovno podložnom
konačnoj potvrdi većine sudaca glasovanjem, a statusu natjecatelja ili tima će biti
vidljiv na sudačkim ručnim uređajima.
Gomilanje upozorenja koje vodi do diskvalifikacije
- Tipka za nedolično ponašanje dodjeljuje natjecatelju ili timu upozorenje, koje
tijekom cijelog natjecanja prenosi sudac koji ga je dao.
- Svaki sudac ima mogućnost dati svakom natjecatelju ili timu do tri upozorenja, ali
ne više od tri.
- Kao posljedica toga, svaki natjecatelj ili tim može biti diskvalificiran kroz
kumulativne rezultate primljenih upozorenja o nedoličnom ponašanju.
Moguća izravna diskvalifikacija
- Tipka za nedolično ponašanje može se prtisnuti do tri puta po sucu prema stupnju
nedoličnog ponašanja koje je sudac zapazio.
- To znači da nakon prvog ozbiljnog nedoličnog ponašanja natjecatelj ili tim mogu
biti diskvalificirani, pod uvjetom da je većina sudaca svaki put tri puta pritisnula
tipku za nedolično ponašanje .

-

Međutim, kao što je ranije navedeno, sve diskvalifikacije podliježu konačnoj
potvrdi diskvalifikacije kroz glasovanje sudaca.

Gumb za poništavanje
Gumb za poništavanje omogućuje povratak samo na jedan korak unatrag. Ako je bilo koji
fader ili tipka podešen greškom, ili je napravljena bilo kakva pogreška, ovu tipku je
potrebno pritisnuti za brisanje posljednjeg koraka.
Gumb za slanje
Jednom kad su obje strane završile setove i završile krug, svi faderi su prilagođeni, kada
je sudac siguran u svoju odluku, tek onda se pritisne tipku za slanje. Time se sve ocjene
prenose na središnje računalo i izračunava se pobjednik u krugu.
Postupak ocjenjivanja
Panel se sastoji od neparnog broja sudaca (najmanje 3 suca). Svaki sudac ima po jedan
glas u krugu borbe.
- Za pobjedu u krugu, natjecatelj (ili tim) mora osvojiti većinu glasova sudaca.
- Da biste pobijedili tijekom Knock-Out faze, natjecatelj (ili tim) mora osvojiti
većinu krugova u toj borbi.
Ako je riječ o izjednačenju, potrebno je dodati dodatni krug borbe.
4.5.4. Četiri tipke s rezultatima podijeljenim na + i Crvena i plava tipka označavaju natjecatelja ili tim na crvenoj, odnosno na plavoj strane
plesišta (vidi poglavlje 4.6.4 za daljnje pojedinosti o tipkama za rezultat).
Tipka

Ocjene po pritisku

Izvedba

Kriteriji na koje se
odnosi
Tehnika, Izvođenje

Forma

Tehnika, Izvođenje

2.00%

Samopouzdanje

Izvođenje, Osobnost

1.66%

Spontanost

Izvođenje, Kreativnost

2.00%

o
o
o

2.00%

Suci pritisnu tipku plus: + ako je natjecatelj učinio nešto pozitivno
Suci pritisnu tipku minus: - ako je natjecatelj učinio nešto negativno
tipka Pošalji pritišće se nakon svakog kruga borbe

Dva primjera za kazne i tipke rezultata:
- Ako se natjecatelj crash-a, to će imati negativne posljedice na sve aspekte
njegove izvedbe. Umjesto da upravlja sa svakim od šest fadera, za što bi trebalo
puno vremena i koncentracije, sudac će pritisnut tipku za crash i svi faderi će biti
odmah namješteni na negativne vrijednosti za natjecatelja koji se crash-a.
-

Ako natjecatelj pokazuje spontanost u svojoj izvedbi, sudac ne mora pomicati oba
fadera kreativnosti i izvođenja, nego može brzo pritisnuti tipku osmišljenu da
ocjenjivanje spontanih trenutka, te će oba fader-a biti namještena na pozitivne
vrijednosti.

4.6. Detalji opis šest sudačkih kriterija
Šest Cross-fader-a za šest kriterija
Tehnika 20.0%

Raznolikost 13.333%

Izvođenje 20.0%

Muzikalnost 13.333%

Kreativnost 20.0%

Personalnost 13.333%

Prilikom donošenja zaključaka, suci moraju razmotriti sljedeće kriterije.
4.6.1. Fizička kvaliteta - domena više razine u Triviumu
33.333% ocjenjivanja rezultata
Ova domena više razine (jedna od tri) predstavlja kvalitete povezane s tijelom, koje su
dalje podijeljene u dvije podkategorije kriterija niže razine: Tehnika (20,0%) i
Raznolikost (13,333%). Tehnika i raznolikost su dalje podijeljene na vrijednosti, koje
naglašavaju ključne kvalitete na koje bi suci trebali obratiti pozornost dok ocjenjuju
natjecatelje.

Tehnika
- Sposobnost i fizička pripremljenost
- Fine motoričke sposobnosti
- Guranje tijela do granice
- Ravnoteža
- Snaga i izdržljivost
- Fleksibilnost
- Dinamika
- Prostorna kontrola
Raznolikost
- Dimenzija
- Suosjećajni pristup
Tehničke vrijednosti
Sposobnost i fizička pripremljenost
Suci trebaju usporediti kompetentnost natjecatelja i uzeti u obzir koliko učinkovito koriste
svoje fiziološke sposobnosti u svoju korist, što znači i podizanje fizioloških prednosti na
više razine sposobnosti i / ili pretvaranje mogućih nedostataka u prednosti.
Spretnost i fine motoričke sposobnosti
Suci trebaju usporediti kompetentnost natjecatelja i uzeti u obzir njihovo ovladavanje
finim motoričkim kretnjama na jednostavan i lagan način, uz zadržavanje svrhe i
uvjerenja.
Ekstremnost izvedbe
Suci bi trebali usporediti kompetentnost natjecatelja i uzeti u obzir rizike i poteškoće koji
su uključeni, kada natjecatelji izvode pokrete u ekstremnim područjima ljudskih
sposobnosti.

Ravnoteža
Suci bi trebali usporediti kompetentnost natjecatelja i uzeti u obzir njihovu sposobnost da
održe svoje gravitacijsko središte s minimalnim posturalnim utjecajem i obratiti
pozornost kako promjene brzine utječu na ravnotežu.
Snaga i izdržljivost
Suci bi trebali usporediti kompetentnost natjecatelja i uzeti u obzir njihovo ovladavanje
osnovnom snagom kako bi upravljali silama koje djeluju na tijelo (za potporu i
strukturu), kao i eksplozivnu snagu u ekstremitetima (za dinamično kretanje). Pozornost
bi također trebala biti usmjerena na to koliko dobro uspijevaju izbjeći umor mišića u
kretanju.
Fleksibilnost
Suci trebaju usporediti pokrete i položaje tijela natjecatelja i uzeti u obzir jesu li pokreti
ograničeni (ili ne) u svom rasponu kretanja i postoji li utjecaj (ili ne) na posturalnu
estetiku, i mogu li održati odgovarajući poziciju / oblik. Pozornost treba usmjeriti na bilo
kakve pokrete ili položaje tijela koji pokazuju kontrolu / ovladavanje u ekstremnim
rasponima gibanja zglobova.
Dinamika
Suci bi trebali usporediti kompetentnost natjecatelja i uzeti u obzir uporabu kontrasta u
smjeru, rotaciji, brzini, obliku itd., te kako se primjenjuje u njihovim kretanjima.
Prostorna kontrola
Suci trebaju usporediti kompetentnost natjecatelja i uzeti u obzir njihovu sposobnost da
ovladaju orijentacijom i položajem svog tijela, kako interno tako i eksterno, prema
okolišu.
Vrijednosti raznolikosti
Poželjno je da natjecatelji demonstriraju raznolik raspon pokreta tijekom natjecanja, uz
minimalno ponavljanje. Ponovljena upotreba istih poteza / pokreta može rezultirati
izricanjem kazne, uz namjenski gumb dodijeljen za oduzimanje bodova - bodovi se mogu
oduzeti i iz tehnike (kriterij fizikalnog kvaliteta triviuma) i od kreativnosti (kriterij
umjetničkog djela Triviuma).
Dimenzija
Suci bi trebali usporediti kompetencije natjecatelja i uzeti u obzir njihovu sposobnost
svladavanja izvođenja različitih pokreta unutar natjecatelja, u odnosu na njihovo kretanje
unutar i preko više osovina.
Empatičan pristup
Da bi suci prepoznali pokrete koji se ponavljaju ili su različiti, važno je da uvaže gradacije
koje definiraju pokrete kao slične ili različite.
4.6.2. Interpretativna kvaliteta - Domena više razine u Triviumu
33.333% ponderiranja rezultata

Ova domena više razine (jedna od tri) predstavlja kvalitete povezane s dušom, a dalje je
podijeljena u dvije potkategorije kriterija niže razine, Izvođenje (20,0%) i Muzikalnost
(13,333%).
Ovi su kriteriji dodatno podijeljeni na Vrijednosti, koje naglašavaju kvalitete na koje suci
trebaju obratiti pažnju prilikom ocjenjivanja natjecatelja.
Izvođenje
- Kompozicija
- Element iznenađenja
- Emocionalni angažman
- Autentičnost
Muzikalnost
- Koherencija
- Naglasak
- Sinkopiranje
- Tekstura
- Fraziranje
Vrijednosti izvođenja
Kompozicija
Suci bi trebali usporediti kompetencije natjecatelja i uzeti u obzir koliko je dobro
strukturirana njihova kombinacija pokreta, te koliko su dobro razumjeli i
kontekstualizirali u njihove priče. To također mora biti jasno preneseno gledateljima.
Element iznenađenja
Suci bi trebali uspoređivati natjecateljske kompetencije i obratiti pažnju na nenamjerne i
nepredviđene pokrete koji u gledateljima izazivaju osjećaj zapanjenosti.

Emocionalni angažman
Suci bi trebali usporediti kompetencije natjecatelja i obratiti pažnju na to koliko je
natjecatelj u karakter onog što izvodi te koliko su gledatelji sveobuhvatno uvučeni i
očarani izvedbom.
Autentičnost
Suci bi trebali uspoređivati natjecateljske kompetencije i obratiti pažnju na to koliko im
se izvedba čini vjerodostojnom te koliko je i iskrena.
Vrijednosti muzikalnosti
Koherencija
Suci bi trebali uspoređivati natjecateljeve kompetencije u njihovoj sinkroniziranosti
kretnji s pulsa glazbe.
Naglasak
Suci trebaju usporediti kompetencije natjecatelja u njihovom vizualnom naglašavanju i
izgovoru pokreta koji prati vremenski potpis glazbe.
Sinkopiranje

Suci bi trebali uspoređivati natjecateljske kompetencije u vizualnom naglašavanju
nenaglašenih udaraca, istovremeno održavajući artikulaciju s glazbom.

Tekstura
Suci trebaju usporediti kompetencije natjecatelja u njihovom izražavanju i osjećaju za
glazbu, povezujući kvalitetu pokreta s dinamikom i prirodom glazbe.
Fraziranje
Suci bi trebali usporediti kompetencije natjecatelja u cikličnoj prirodi pokreta
natjecatelja, kompatibilnih s glazbenim pravilima pjesme koja svira.
4.6.3. Umjetnička kvaliteta - Domena više razine u Triviumu
33.333% ponderiranja rezultata
Ova domena više razine (jedna od tri) predstavlja kvalitete povezane s uma, koje su
dalje podijeljene u dvije potkategorije kriterija niže razine, a to su Kreativnost (20,0%) i
Osobnost (13,333%). Ovi su kriteriji podijeljeni na vrijednosti, koje naglašavaju kvalitete
na koje suci trebaju obratiti pozornost prilikom izvedbe natjecatelja.
Kreativnost
- Nadogradnja Fundamentals of Foundation
Osobnost
- Scenska izvedba i karizma
- Individualnost i karakter
Vrijednosti kreativnosti
Nadogradnja osnovnih pokreta
Suci bi trebali uspoređivati natjecateljeve sposobnosti za razvijanje novih koncepata i
novih pokreta. Da bi se to postiglo, važno je najprije uspostaviti definiranu osnovnu liniju
u vezi s pojmom Fundamentals of Foundation, da bi potom mogli napraviti značajna
zapažanja o napretku.
U ovom su dokumentu Fundamentals of Foundation definirane kao okvir za temeljne
pojmove, strukturu i kompoziciju načina upravljanja plesnom formom. Ovo zahtijeva
sveobuhvatno razumijevanje mehanike tijela, zajedno s kulturnim i filozofskim
zbivanjima u vezi s plesnim stilom.
Suci bi trebali razmotriti koliko su natjecatelji unaprijedili već postojeće ideje i koncepte
(ne samo u okviru plesa), već i u pogledu inovacija - drugim riječima, je li izvedba bila
tako značajna da proširuje prethodne parametre, redefinirajući prošle norme.
Važno je napomenuti da sudac može usporediti samo ono što on poznaje u tom
određenom trenutku, što može rezultirati promjenama perspektive nakon asimilacije
novih informacija.
Vrijednosti za osbnost
Scenska izvedba i karizma

Suci bi trebali uspoređivati natjecateljske kompetencije u sposobnosti projiciranja
energije prema van. Samopouzdanje se treba prikazati primoravajući gledatelje da
ostanu angažiran u izvedbi.

Individualnost i karakter
Suci bi trebali usporediti sposobnost natjecatelja za prenošenje i isticanje osjećaja
jedinstvenog stila i istaknutog identiteta. Jednom kada se to uspostavi, pruža osnovu za
procjenu povezanih područja kao što su scenska izvedba, karakter i izvođenje. Bez obzira
na fizički zahtjevna kretanja natjecatelja, oni bi trebali ostati u karakteru.
4.6.4. Preklapajuće vrijednosti
Postoji čitav niz vrijednosti koje se ne uklapaju u jedan određeni kriterij i koje su
identificirane kako utječu na različite kombinacije kriterija.
Utjecaj na fizički i interpretativni kriteriji
Forma (utječe i na tehniku i na izvođenje)
Suci trebaju ocijeniti sposobnost natjecatelja da održavaju jasne i namjerne oblike, kako
u svojoj srži, tako i u krajnostima.
Izvedba (utječe i na tehniku i na izvođenje)
Suci trebaju ocijeniti sposobnost natjecatelja da izvrše cjelokupnost svojih namjeravanih
pokreta s namjerom i jasnoćom.
Utjecaj na interpretativni i umjetnički kriteriji
Samopouzdanje (utječe i na izvođenje i na osobnost)
Suci trebaju ocijeniti koliko je izvedba natjecatelja odlučna i uvjerljiva.
Spontanost (utječe i na izvođenje i kreativnost)
Suci trebaju ocijeniti sposobnost natjecatelja da se prilagode i inoviraju u trenutku, kako
bi poboljšali svoju izvedbu.
Utjecaj na umjetnički i fizički kriteriji
Ponavljanje (raznolikost i kreativnost)
Suci trebaju ocijeniti sposobnost natjecatelja da pokažu raznolik raspon pokreta tijekom
cijelog natjecanja, uz minimalno ponavljanje (ovo se primjenjuje tijekom cijelog
natjecanja, počevši od prvog kruga do finala).
Bite (raznolikost, kreativnost i osobnost)
Bite je fraza ili skup poteza ili kombinacija poteza preuzetih od drugog natjecatelja.
Važno je napomenuti da postoji akademska razlika između natjecatelja koji svjesno tvrdi
(pod lažnim izgovorom) da je pokret proizvod njegovog vlastitog stvaranja (i samim
time, zasluga za tuđe uspjehe) u odnosu na natjecatelja koji nesvjesno koristi pokret za
koji je općeprihvaćeno da ga je stvorio drugi natjecatelj. Međutim, u praksi suci mogu
reagirati samo na ono što je opaženo, s obzirom na to da je teško utvrditi istinsko
vlasništvo pokreta.
Elementi kopirani od drugog natjecatelja biti će kažnjeni.

Utjecaj na sve kriterije
Crash
Nenamjerno / slučajno kretanje podijeljeno je u tri stupnja ozbiljnosti:
Slip
Natjecatelj čini manju grešku u svom pokretu, koja je dovoljna da značajno smanji
kvalitetu i poveća neizvjesnost određenog pokreta, ali ne ometa njegovu sposobnost
izvedbe daljnjih pokreta. Natjecatelji se mogu brzo oporaviti od ove vrste pogrešaka. To
rezultira odbitkom od 2,50% (do 2 decimalna mjesta) od ukupne ocjene natjecatelja za
svakog suca koji je vidio grešku.
Crash
Natjecatelj čini umjerenu pogrešku u svom pokretu, što uzrokuje značajne spoticanje,
gubitak ravnoteže ili druge znakove koji ukazuju na izražen gubitak fizičke kontrole, a
natjecateljevo kretanje na trenutak će biti otežano. To rezultira odbitkom od 5,00% (do 2
decimalna mjesta) od ukupne ocjene natjecatelja za svakog suca koji je vidio grešku.
Wipe-out
Natjecatelj napravi ozbiljnu pogrešku u svom pokretu, u potpunosti ne uspijeva izvršiti
namjeravani pokret i jasno je prekinuo svoje okretanje na podu. Ovo rezultira time da se
određeni set ne boduje, osim ako protivnik također wipe-out, a u tom se slučaju oba
natjecateljska seta mogu usporediti kao i obično.
Nedolično ponašanje
Ova vrijednost utječe na kriterije izvođenja, kreativnosti i osobnosti. Suci bi se trebali
podsjetiti pravila kad razmatraju hoće li ili ne sankcionirati natjecatelje zbog lošeg
ponašanja.
Natjecatelji ne bi trebali djelovati na način koji degradira ples. Oni bi se trebali suzdržati
od krajnje nepristojnih, rasnih, uvrijedljivih, nasilničkih, diskriminirajućih, seksualnih
gesta ili djela.
Konkretno, nedolično ponašanje koje uključuje fizički kontakt podijeljeno je u tri stupnja
ozbiljnosti:
Blago
Slučajni / nenamjenski fizički kontakt rezultira odbitkom od 2,66% (na 2 decimalna
mjesta) od ukupne ocjene natjecatelja za svakog suca koji je vidio kontakt.
Umjereno
Nenamjerni / slučajni fizički kontakt rezultira odbitkom od 5,34% (do 2 decimalna
mjesta) od ukupne ocjene natjecatelja za svakog suca koji je vidio kontakt.
Ozbiljno
Namjerno agresivno kršenje kodeksa ponašanja rezultira glasanjem o diskvalifikaciji (od
strane tog određenog suca). Međutim, većina sudaca mora navedeno kršenje procijeniti
za djelo koje zaslužuje diskvalifikaciju prije nego što natjecatelj bude diskvalificiran, a
sve odluke o diskvalifikaciji podliježu konačnoj potvrdi većine sudaca.

Postoji procjena u stvarnom vremenu koja na ekranu pokazuje kumulativni broj
upozorenja za natjecatelje i publiku; te su informacije također prikazane na uređaju
svakog suca.
Rasne, izuzetno nasilne ili izrazito seksualne geste / djela; Suci su upućeni da
isključe natjecatelja koji izvode djela koja su navedena. Međutim, većina sudaca mora se
složiti o stupnju nedoličnog ponašanja koje se smatra osnovama za diskvalifikaciju, a sve
odluke o diskvalifikaciji podliježu konačnoj potvrdi većine sudaca.:
- Tijekom faze predselekcije, sva takva konačna glasovanja o diskvalifikaciji
odvijaju se odmah nakon čina koji je pokrenuo diskvalifikaciju.
- Tijekom faze Round Robin, suci neće pristupiti konačnom glasanju o diskvalifikaciji
tijekom kruga već će suci glasovati o diskvalifikaciji nakon završetka faze Round
Robin.
- Tijekom faze Knock-Outa, sva takva konačna glasovanja o diskvalifikaciji odvijaju
se odmah nakon čina koji je pokrenuo diskvalifikaciju.
4.7. Tehnički aspekti i zahtjevi Trivium vrijednosnog sustava sudačkih kriterija
Da bi se osigurala provedba bez prekida, moraju biti ispunjeni sljedeći zahtjevi.
Mjesto održavanja
Tehničkom timu koji upravlja sustavom potreban je neograničen pristup svim potrebnim
područjima pozornice i zakulisima. Kako bi se omogućila brza intervencija u slučaju
komplikacija ili pitanja i kako bi se smanjila mogućnost problema u vezi (što je bliže, to
je bolje), potrebno je najmanje 3m² slobodnog radnog prostora blizu lokacije na kojoj su
smješteni suci. Uz to, za postavljanje hardvera (Server, Router, Wi-Fi itd.) treba osigurati
stol (s oko 2m radne površine) i 2 stolice. Radno mjesto tehničara mora biti pokriveno
krovom kako bi zaštitili tehničku opremu od svih vremenskih uvjeta poput npr. kiša,
vjetar i previše sunca.
Izlaz podataka
Prema zadanim postavkama, tehnički tim daje izlazne uređaje HDMI vezu s Full-HD
razlučivošću. Najmanje su potrebni 1x ekrani s LED ili 2x HD TV. Sve su grafike
optimizirane u sljedećoj rezoluciji - 16: 9 s 1920 x 1080 px (Full HD). Svi izlazni uređaji
moraju imati ovaj standardni format!
Imajte na umu da se mogu predvidjeti posebni formati i rezolucije za LED-zidove itd., ali
moraju se naručiti najmanje 4 tjedna prije događaja.
Veze
Organizator mora osigurati sve potrebne priključke (uključujući sve kablove). Tehnički
tim neće osigurati nikakve priključke / kabele do izlaznih uređaja. Organizator mora
poslati tehničke podatke prethodno informaciju o vezi (HDMI, VGA ili drugo) tehničkom
timu tjedan dana prije događaja. Uređaji tehničkog tima zahtijevaju europski standardni
utikač (tip F), tako da je potrebna ova utičnica za hardver i ulazne uređaje. Izvor
napajanja mora biti zaštićen UPS (neprekidnim napajanjem). Detaljnije informacije mogu
se naći u Dodatku VI.
Rukovanje u slučaju da sustav ocjenjivanja ne radi ispravno
Svaki sudac upotrijebit će jednu crvenu i jednu plavu zastavu za isticanje svoje odluke.
Pojedinosti o tome koji suci će pokazivati koje će zastave, ručno će snimiti statističari

tijekom faze Round Robin i Knock-Out faze u natjecanju 1-vs-1 i timskom natjecanju.
Tehnički tim će upravljati dokumentacijom, pripremiti dokumente, izračunati i prenijeti
podatke trećim stranama.

5. PRAVILA NATJECANJA
5.1. Pravila za borbe 1-vs-1
5.1.1. Predselekcija za 1-vs-1
Ako je prijavljen veliki broj natjecatelja, prva faza bi trebala biti predselekcija s borbama
za sve prijavljene natjecatelje, a svaka borba se sastoji od jednog kruga po natjecatelju.
Suci uspoređuju sve natjecatelje i utvrđuje se rangiranje, a pobjednici neće biti izabrani
neposredno nakon svake borbe. Ako je broj prijavljenih natjecatelja manji, faza
predselekcije može biti preskočena, a u tom slučaju je prva faza biti Round Robin, a o
čemu odlučuje povjerenik natjecanja/glavni sudac.
5.1.2. Round Robin faza za 1-vs-1
Prema rangiranju iz predselekcijske faze, najboljih 8, 16, 32 itd. biti će izabrani za drugu
fazu, Round Robin. Ova faza uključuje niz borbi za svakog natjecatelja, a svaka borba se
sastoji od dva kruga. Mogući su različiti Round Robin formati koji moraju biti odobreni od
strane HSPS-a.
Podjela
Tijekom Round Robin faze, natjecatelji će biti podijeljeni u podskupine istog broja
natjecatelja na temelju rangiranja od predselekcije, a svaki natjecatelj će se boriti s
drugim natjecateljem jednom u svojoj podskupini (Battle Group) za vrijeme Round Robin
faze, pri čemu se svaka borba sastoji od dva kruga.
Na primjer, Round Robin sa 16 sudionika bi se podijelio u četiri podskupine, na temelju
rangiranja iz predselekcije.
1) Battle grupa 1: # 1, # 8, # 9, # 16
2) Battle grupa 2: # 2, # 7, # 10, # 15
3) Battle grupa 3: # 3, # 6, # 11, # 14
4) Battle grupa 4: # 4, # 5, # 12, # 13
- U oba kruga svake borbe, jedan natjecatelj će prvi početi s izvedbom, a zatim
drugi.
- Natjecatelj s nižom pozicijom na rang listi počinje svaki krug prvi, kao što je
opisano u nastavku.
- Nakon završetka Round Robin faze, rang će se uspostaviti kao što je opisano u
nastavku, a ovo rangiranje će odrediti podjelu protivnika za Knock-out fazu. Za
top 8 Knock-out bi, na primjer, bio: # 1 boriti će se protiv # 8 u četvrtfinalu i # 2
će se boriti protiv # 7, # 3 će se boriti protiv # 6, a # 4 će se boriti protiv # 5.
Pobjednici prolaze u polufinale, a gubitnici su eliminirani; nakon polufinala,
pobjednici prolaze u finale, a gubitnici prelaze na borbu za 3. mjesto.
- Ako je natjecatelj napustio natjecanje nakon Round Robin faze i prije početka
Knock-Out faze, bilo zbog ozljede ili drugih čimbenika, natjecatelj će biti
zamijenjeni sljedećim natjecatelju prema rangiranju, tijekom Round Robin faze.

Pravilo o tome tko je prvi u bitci u krugu Robin faze 1-vs-1
Rangiranje iz predselekcije će se koristiti u svrhu podjele natjecatelja od 1. do zadnjeg
za sve serije borbi tijekom Round Robin faze (drugim riječima, ako će se, primjerice,
natjecatelj # 1 boriti protiv natjecatelja # 6, # 6 natjecatelj će početi prvi.)
Prva serija borbi (Round Robina Battles)
Tijekom prve serije Round Robin borbi, natjecatelj s nižom pozicijom u podjeli na temelju
rangiranja predselekcije će prvi izvoditi.
Druga serija borbi (Round Robina Battles)
U drugoj seriji Round Robin borbi, prvo će izvoditi natjecatelj s nižom pozicijom u podjeli
na temelju rangiranja iz predselekcije.
Treća serija borbi (Round Robina Battles)
U trećoj seriji Round Robin borbi, prvo će izvoditi natjecatelj s nižom pozicijom u podjeli
na temelju rangiranja iz predselekcije.
Priprema za battle:
1. Prije početka borbe važno je da suci zauzmu dodjeljena mjesta, provjeravajući
radi li njihov ručni uređaj Trivium; sudačka mjesta moraju biti u neposrednoj
blizini plesišta.
2. DJ set s gramofonom i mixer-om mora biti spreman, a DJ mora biti spreman s
glazbom koju će puštati.
3. MC u ovom trenutku kontrolira redoslijed i održava vizualni kontakt između
glavnog suca, sudaca, DJ-a, natjecatelja, publike i tehničara, kako bi mogli brzo
reagirati na bilo koju situaciju.
4. MC provjerava mikrofon i obraća se publici i svima koji su uključeni u nadolazeći
događaj.
5. Zatim MC poziva sudionike na plesište. Na plesištu će biti označene dvije strane za
natjecatelje:
a. Crvena strana u kojoj je natjecatelj označen crvenom bojom (crvena strana
će biti za niže rangiranog natjecatelja od te točke u natjecanju) i
b. Plava strana u kojoj je natjecatelj označen plavom bojom (plava strana će
biti za više rangiranog natjecatelja od te točke u natjecanju)
6. natjecatelji se postavljaju na njihove strane plesišta, pripremajući se za izvedbu.
Pratnja natjecatelja (maskimalno do tri) mora biti iza natjecatelja, podržavajući
natjecatelja izvan plesišta.
7. Maksimalno vrijeme koje natjecatelji imaju za svoju izvedbu u jednom setu je 60
sekundi. Ako natjecatelj predugo izvodi svoj set, glavni sudac intervenira, a MC
poziva natjecatelja da završi. Ne postoje kazne za predugo ili prekratko izvođenje.
8. MC najavljuje početak borbe i početak svakog kruga unutar borbe, kao i kraj
borbe i kraj svakog kruga.
9. MC također objavljuje koji natjecatelj mora prvo izvoditi.
Prvi krug Round Robin borbe:
1. MC najavljuje prvi krug.
2. DJ svira/pušta prvu glazbenu podlogu za prvi nastup (glazbu nastupa odabire i
izvodi DJ).

3. natjecatelj s crvene strane plesišta započinje prvi krug (natjecatelj na crvenoj
strani je uvijek niže rangirani natjecatelj u toj fazi natjecanja).
4. Svaki sudac pritisne crvenu tipku (koja označava natjecatelj na crvenoj strani) na
svom ručnom sučelju i reagira na izvedbu pritiskanjem tipki prečaca prema onome
što je natjecatelj prikazao.
5. natjecatelj s crvene strane plesišta izvodi prvi solo na plesištu.
→ On ili ona završavaju svoju izvedbu vraćajući se na crvenu stranu. Na taj način
natjecatelj ukazuje natjecatelju s plave strane i DJ-u da je njegov set gotov.
6. DJ pušta istu glazbenu podlogu od početka.
7. natjecatelj s plave strane plesišta izvodi svoj set.
8. Svaki sudac pritisne plavu tipku (koja označava natjecatelja na plavoj strani) na
svom ručnom sučelju i reagira na izvedbu pritiskanjem tipki prečaca prema onome
što je natjecatelj prikazao. Nakon što je natjecatelj s plave strane završio svoj set,
suci podešavaju fadere uspoređujući vještine natjecatelja koji su izvodili.
9. Suci pritisnu tipku za podnošenje ocjena kad su sigurni da je njihova ocjena u
skladu s vještinama izvedbe koje su vidjeli. Ovo je kraj prvog kruga.
10. Rezultati borbe prikazat će se publici nakon završetka prvog kruga borbe.
Drugi krug Round Robin borbi:
Struktura drugog kruga je tehnički ista kao i prvi krug. Izvedbe natjecatelja su različite.
Ponovo, za svaku borbu, rezultati će biti prikazani publici nakon završetka svakog kruga
borbe.
Kraj svakog kruga Round Robin borbi:
1. MC najavljuje kraj drugog kruga.
2. Natjecatelji se rukuju.
3. Glazba se zaustavlja.
4. MC se fokusira na zaslon s nadolazećim rezultatima.
5. Rezultati će biti prikazani.
6. MC proglašava pobjednika.
5.1.3. Knock-out faza za 1-vs-1
Jednom kada se završi Round Robin faza, rang će biti uspostavljen, a ovo rangiranje će
odrediti podjelu najuspješnijih natjecatelja za Knock-Out fazu. Ako se Knock-out sastoji
od top 8, # 1 će se boriti protiv # 8 u četvrtfinalu i # 2 će se boriti protiv # 7, # 3 će se
boriti protiv # 6, a # 4 će se boriti protiv # 5. Pobjednici prelaze u polufinale, a gubitnici
su eliminirani; nakon polufinala, pobjednici prolaze u finale, a gubitnici prelaze na borbu
za 3. mjesto.
- Tijekom faze Knock-outa, svaka borba se sastoji od četiri kruga, podijeljenih na
pola s pauzom od 90 sekundi.
- U prvoj polovici (koja uključuje dva kruga), počinje natjecatelj sa crvene strane.
- U drugoj polovici (koja opet ima dva kruga), počinje natjecatelj sa crvene strane.
- Alternativno, faza izlaska s dva kruga po borbi može se razmotriti nakon
odobrenja povjerenika natjecanja.

Priprema za battle:
1. Prije početka borbe važno je da suci zauzmu predviđena mjesta, provjeravajući
radi li njihov ručni uređaj Trivium; sudačka mjesta moraju biti u neposrednoj
blizini Plesišta.
2. DJ set s gramofonom i mixer-om mora biti spreman, a DJ mora biti spreman s
glazbom koju će svirati.
3. MC u ovom trenutku kontrolira redoslijed i održava vizualni kontakt između
glavnog suca, sudaca, DJ-a, natjecatelja, publike i tehničara, kako bi mogli brzo
reagirati na bilo koju situaciju.
4. MC provjerava mikrofon i obraća se publici i svima koji su uključeni u nadolazeći
događaj.
5. MC poziva sudionike na plesišta. Na plesištu će biti označene dvije strane za
natjecatelje:
a. Crvena strana u kojoj je natjecatelj označen crvenom bojom (crvena strana
će biti za niže rangiranog natjecatelja u borbi) i
b. Plava strana u kojoj je natjecatelj označen plavom bojom.
6. Natjecatelji se postavljaju na njihove strane plesnog plesišta, pripremajući se za
izvedbu. Pratnja natjecatelja (maskimalno do tri) mora biti iza natjecatelja,
podržavajući natjecatelja izvan plesišta.
7. Maksimalno vrijeme koje natjecatelji imaju za svoju izvedbu u jednom setu je 60
sekundi. Ako natjecatelj predugo izvodi svoj set, glavni sudac intervenira, a MC
poziva natjecatelja da završi. Ne postoje kazne za predugo ili prekratko izvođenje.
8. MC najavljuje početak borbe i početak svakog kruga unutar borbe, kao i kraj
borbe i kraj svakog kruga.
9. MC također objavljuje koji natjecatelj mora prvo izvoditi.
Prvi krug svake Knock-Out faze borbe:
1. MC najavljuje prvi krug.
2. DJ pušta prvu glazbenu podlogu za prvi nastup (glazbu za nastupa odabire i izvodi
DJ).
3. natjecatelj s crvene strane plesišta započinje prvi krug.
4. Svaki sudac pritisne crvenu tipku (koja označava natjecatelja na crvenoj strani)
na svom ručnom sučelju i reagira na izvedbu pritiskanjem tipki prečaca prema
onome što je natjecatelj prikazao.
5. Natjecatelj s crvene strane podija izvodi prvi solo na plesišta.
→ On ili ona završavaju svoju izvedbu vraćajući se na crvenu stranu. Na taj način
natjecatelj ukazuje natjecatelju s plave strane i DJ-u da je njegov set gotov .
6. DJ pušta istu glazbenu podlogu od početka.
7. Natjecatelj s plave strane plesišta izvodi svoj set.
8. Svaki sudac pritisne plavu tipku (koja označava natjecatelja na plavoj strani) na
svom ručnom sučelju i reagira na izvedbu pritiskanjem tipki prečaca prema onome
što je natjecatelj prikazao. Nakon što je natjecatelj s plave strane završio svoj set,
suci podešavaju fadere uspoređujući vještine natjecatelja koji su izvodili.
9. Suci pritisnu tipku za podnošenje ocjena kad su sigurni da njihova ocjena u skladu
s izvedbom i vještinama koje su vidjeli. Ovo je kraj prvog kruga.

Drugi krug svake Knock-Out faze borbi:
Struktura drugog kruga je tehnički ista kao i prvi krug. Izvedbe natjecatelja su različite.
Ponovo, za svaku borbu, rezultati će biti prikazani publici nakon što oba kruga borbi
završe.
Pauze
MC najavljuje stanku na kraju kruga kada je završena prva polovica borbi. Natjecatelji
imaju stanku od 90 sekundi. Tijekom ove stanke, natjecatelji mogu dobiti savjet,
masaže, promijeniti opremu, piti vodu i sl.
Treći
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

krug svake Knock-Out faze borbi:
Natjecatelj s plave strane započinje prvi u druga dva kruga.
MC najavljuje prvi krug.
DJ pušta glazbenu podlogu za prvu izvedbu (glazbu za izvedbe odabire i izvodi
DJ).
Natjecatelj s plave strane prvi izvodi solo na plesišta.
Suci pritisnu plavu tipku na svojim ručnim sučeljima i reagiraju na izvedbu
pritiskanjem tipki prečaca prema što je natjecatelj izveo. Natjecatelj s plave
strane završava svoju izvedbu vraćajući se na plavu stranu. Na taj način
natjecatelj ukazuje natjecatelju s crvene strane i DJ-u da je njegov set gotov.
DJ pušta istu glazbenu podlogu od početka.
Natjecatelj s crvene strane izvodi solo na plesnom plesišta.
Suci pritisnu crvenu tipku i reagiraju na izvedbu pritiskanjem tipki prečaca prema
onome što je natjecatelj izveo. Kada natjecatelj s crvene strane završi svoj set,
suci podešavaju fadere uspoređujući vještine natjecatelj koji su izvodili.
Svaki sudac pritisne tipku za slanje ocjena kada je siguran da je njegova ocjena u
skladu s izvedbom i vještinama koje je vidio. Ovo je kraj trećeg kruga.

Četvrti krug svake Knock-Out faze borbi:
Struktura četvrtog kruga je tehnički ista kao i treći krug, natjecatelj s plave strane izvodi
prvi. Izvedbe natjecatelja su različite. Za svaku borbu, rezultati će biti prikazani publici
nakon što oba kruga battlea završe.
Kraj svakog kruga Knock-Out faze borbi:
1. MC najavljuje kraj četvrtog kruga.
2. Natjecatelji se rukuju.
3. Glazba se zaustavlja.
4. MC se fokusira na zaslon s nadolazećim rezultatima.
5. Rezultati će biti prikazani.
6. MC proglašava pobjednika.
5.2. Pravila za Team Battle
5.2.1. Predselekcija za Team Battle
Ako je prijavljen velik broj timova, prva faza bi trebala biti predselekcija s borbama za
sve timove, a svaka borba se sastoji od jednog kruga po timu. Suci uspoređuju sve
timove i određuje se rangiranje, a pobjednici neće biti izabrani neposredno nakon svake
borbe. Ako je broj prijavljenih timova manji, faza predselekcije se može preskočiti, a
prva faza je Round Robin faza.

5.2.2. Round Robina faza za tim
Prema rangiranju iz predselekcijske faze, top 8, 16, 32 itd. biti će izabrani za drugu
Round Robin fazu. Ova faza uključuje niz borbi za svaki tim, a svaka borba se sastoji od
dva kruga.
Jednom kada se završi Round Robin faza, rang će se uspostaviti kao što je opisano u
nastavku, a ovo rangiranje će odrediti protivnike za Knock-Out fazu. Za top 8, # 1 bit će
protivnik # 8 u četvrtfinalu, a # 2 biti će protivnik # 7, # 3 biti će protivnik # 6, a # 4
biti će protivnik # 5. Pobjednici prolaze u polufinale, a gubitnici su eliminirani; nakon
polufinala, pobjednici prolazi u finale, a gubitnici prelaze na borbu za 3. mjesto.
Ako tim napusti natjecanje nakon Round Robin faze i prije početka faze Knock-Outa, bilo
zbog ozljede ili drugih čimbenika, tim će biti zamijenjen sljedećim timom prema
utvrđenom rangu tijekom Round Robin faze.
Format Round Robin borbi:
Round Robin faza natjecanja za timove uključuje podskupine timova, koje će biti
uspostavljene na primjeru kako je opisano u nastavku, pri čemu se svaki tim u određenoj
borbenoj podskupini natječe protiv ostala tri tima u toj battle grupa (Battle Group).
1)
2)
3)
4)

Battle
Battle
Battle
Battle

grupa
grupa
grupa
grupa

1:
2:
3:
4:

#1,
#2,
#3,
#4,

#8,
#7,
#6,
#5,

#9, #16
#10, #15
#11, #14
#12, #13

Round Robin borbe:
U svim serijama Round Robin borbi, niže rangirani tim će početi prvi u oba kruga borbe
(drugim riječima, ako se tim s rangiran na # 1 sučelio s timom rangiranim na # 6, tim
koji je rangiran na # 6 počeo bi prvi) ,
- Ako dva tima koji se trebaju boriti u Round Robin fazi imaju jednako rangiranje,
glavni sudac će odlučiti koji tim počinje borbu.
- Tijekom svake timske borbe, oba natjecatelja u svakom timu moraju nastupiti u
približno jednakom vremenskom razdoblju kada se svi krugovi u određenoj borbi
kombiniraju; međutim, ne postoji izričita kazna za neravnoteže u vremenu između
natjecatelja.
Pre-Battle:
1. Prije početka svake timske borbe, suci moraju zauzeti svoja mjesta, koja moraju
biti u neposrednoj blizini plesišta. Svaki će sudac morati provjeriti radi li njegov
ručni uređaj Trivium ispravno.
2. DJ-ovi setovi s gramofonom i mikserima moraju biti spremni, a DJ mora biti
spreman s glazbom koju će puštati.
3. MC mora provjeriti mikrofon, obraćajući se publici i svima koji su uključeni u
nadolazeću bitku, uključujući natjecatelje, suce i DJ-a.
4. MC poziva sudionike na plesište. Na plesištu će biti dvije dodijeljene strane za
natjecatelje:
a. Crvena strana u kojoj će tim biti označen kao crveni i
b. Plava strana u kojoj će tim biti označen kao plavi.
5. Timovi će se zauzeti dodijeljene strane plesišta, plava i crvena strana,
pripremajući se za izvedbu. Svaki tim u pratnji (maksimalno do tri osobe po timu)
mora biti iza natjecatelja i izvan plesišta.

6. MC u ovom trenutku mora održavati vizualni kontakt između glavnog suca,
sudaca, DJ-a, sudionika, publike i tehničara, kako bi mogli brzo reagirati na bilo
koju situaciju.
7. Maksimalno vrijeme koje timovi imaju za izvedbu u jednom krugu je 90 sekundi,
uključujući i vrijeme izvedbe oba brekera u timu. Ako tim izvodi duže od
predviđenih 90 sekundi, intervenira jedan od glavnih sudaca, a MC će pozvati tim
da završi. Ne postoje kazne za predugu ili prekratku izvedbu.
8. MC najavljuje na početku i na kraju svake borbe i svakog kruga unutar borbe.
9. MC također najavljuje koji tim mora prvi nastupiti.
The battle/borba:
1. MC najavljuje prvi krug.
2. DJ pušta glazbenu podlogu za prvi nastup (glazbenu podlogu za nastupa uvijek
odabire i izvodi DJ).
3. Svaki tim može slobodno odlučiti o sastavu i redoslijedu svoje izvedbe.
4. Crveni tim započinje prvi krug.
5. Suci pritisnu tipku crvena strana (označavajući tim na crvenoj strani) i reagiraju
na izvedbu pritiskanjem tipki prečaca procjenjujući izvedbu natjecatelja.
6. Tim na crvenoj strani izvodi prvi solo na plesištu. Tim završava svoj nastup
ustajanjem i vraćanjem na crvenu stranu. Na taj način izvođači ukazuju timu na
plavoj strani i DJ-u da je njihov set završen.
7. DJ pušta istu glazbenu podlogu od početka.
8. Plavi tim izvodi svoj prvi solo
9. Suci pritisnu plavu tipku (označavajući tim na plavoj strani) na svojim ručnim
sučeljima i reagiraju na izvedbu pritiskanjem tipki prečaca procjenjujući izvedbu
natjecatelja. Kada tim s plave strane završi svoj nastup, suci podešavaju fadere
uspoređujući vještine plavog i crvenog tima.
10. Suci pritisnu tipku za slanje ocjena kad su sigurni da je njegova ocjena u skladu s
izvedbom i vještinama koje je vidio. Ovo je kraj prvog kruga.
Drugi krug svake Round Robin borbe:
Struktura drugog kruga je tehnički ista kao i prvi krug. Izvedbe natjecatelja su različite.
Za svaku borbu, rezultati će biti prikazani publici nakon završetka svakog oba kruga
borbe.
Kraj svake Round Robin borbe:
1.
MC najavljuje kraj drugog kruga.
2.
Natjecatelji se rukuju.
3.
Glazba se zaustavlja.
4.
MC se fokusira na zaslon s nadolazećim rezultatima.
5.
Rezultati će biti prikazani.
6.
MC proglašava pobjednika.
5.1.3. Knock-out faza za tim
Jednom kada se završi Round Robin faza, rangiranje će biti uspostavljenp, a ovo
rangiranje će odrediti podjelu najuspješnijih suparnika za Knock-Out fazu. Ako se Knockout sastoji od top 8, # 1 će se boriti protiv # 8 u četvrtfinalu i # 2 će se boriti protiv # 7,
# 3 će se boriti protiv # 6, a # 4 će se boriti protiv # 5. Pobjednici prelaze u polufinale, a

gubitnici su eliminirani; nakon polufinala, pobjednici prelaze na finale, a gubitnici prelaze
na borbu za 3. mjesto.
- Ako tim napusti natjecanje nakon Round Robin faze i prije početka faze Knockouta, bilo zbog ozljede ili drugih čimbenika, tim će biti zamijenjen sljedećim timom
na rang listi, koja je uspostavljena tijekom Round Robin faze.
- svaka borba u fazi Knock-Out se sastoji od četiri kruga, podijeljenih na pola s
pauzom od 90 sekundi.
- U prvom dijelu borbe (koji će uključivati dva kruga), jedna strana počinje
izvedbu prva.
- U drugom dijelu borbe (što opet ima dva kruga), druga strana počinje izvedbu
prve.
- Alternativno, faza izlaska s dva kruga po borbi može se razmotriti nakon
odobrenja povjerenika natjecanja/glavnog suca.
Pre-Battle:
1. Prije početka borbe važno je da suci zauzmu svoja mjesta, koja moraju biti u
neposrednoj blizini pozornice, i moraju provjeriti radi li njihov ručni uređaj
Trivium.
2. DJ set s gramofonom i mixer-om mora biti spreman, a DJ mora biti spreman s
glazbom koju će svirati.
3. MC provjerava mikrofon i obraća se publici i svima koji su uključeni u nadolazeći
događaj.
4. MC poziva sudionike na plesište. Na plesištu će biti označene dvije strane za
natjecatelje:
a. Crvena strana u kojoj je tim označen crvenom bojom
b. Plava strana u kojoj je tim označen plavom bojom
5. Timovi se postavljaju na njihove strane plesišta, pripremajući se za izvedbu.
Pratnja natjecatelja (maskimalno do tri) mora biti iza natjecatelja, podržavajući
natjecatelja izvan plesišta.
6. MC u ovom trenutku kontrolira redoslijed i održava vizualni kontakt između
glavnog suca, sudaca, DJ-a, natjecatelja, publike i tehničara.
7. Maksimalno vrijeme koje timovi imaju za svoju izvedbu u jednom setu je 90
sekundi. Ako tim predugo izvodi svoj set, glavni sudac intervenira, a MC poziva
natjecatelj da završi. Ne postoje kazne za predugo ili prekratko izvođenje.
8. MC najavljuje početak borbe i početak svakog kruga unutar borbe, kao i kraj
borbe i kraj svakog kruga.
9. MC također objavljuje koji tim mora prvo izvoditi.
Prvi krug svake Knock-Out faze borbe:
1. MC najavljuje prvi krug.
2. DJ svira pušta prvu glazbenu podlogu za prvi nastup (glazbu nastupa odabire i
izvodi DJ).
3. Svaki tim može slobodno odlučiti o sastavu i redoslijedu svoje izvedbe.
4. Tim s crvene strane plesišta počinje prvi krug.
5. Svaki sudac pritisne crvenu tipku (koja označava tim na crvenoj strani) na svom
ručnom sučelju i reagira na izvedbu pritiskanjem tipki prečaca prema onome što
je tim prikazao.
6. Tim s crvene strane plesišta izvodi prvi solo na plesišta.

→ Tim završava svoju izvedbu vraćajući se na svoju stranu plesišta. Na taj način
ukazuje timu s plave strane i DJ-u da je njihov set gotov .
7. DJ pušta istu glazbenu podlogu od početka.
8. Tim s plave strane plesišta izvodi svoj set.
9. Svaki sudac pritisne plavu tipku (koja označava tim na plavoj strani) na svom
ručnom sučelju i reagira na izvedbu pritiskanjem tipki prečaca prema onome što
je tim prikazao. Nakon što je tim s plave strane završio svoj set, suci podešavaju
fadere uspoređujući vještine timova koji su izvodili.
10. Suci pritisnu tipku za podnošenje ocjena kad su sigurni da njihova ocjena u skladu
s izvedbom i vještinama koje su vidjeli. Ovo je kraj prvog kruga.
Drugi krug svake Knock-out faze borbi:
Struktura drugog kruga je tehnički ista kao i prvi krug. Izvedbe natjecatelja su različite.
Za svaku borbu, rezultati će biti prikazani publici nakon što oba kruga borbi završe.
Pauze
MC najavljuje stanku na kraju drugog kruga, najavljujući da je završena prva polovica
borbi. natjecatelji imaju stanku od 90 sekundi. Tijekom ove stanke, natjecatelji mogu
dobiti savjet, masaže, promijeniti opremu, piti vodu i sl.
Treći
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

krug svake Knock-Out faze borbi:
Tim s plave strane započinje prvi u trećem krugu borbe.
MC najavljuje treći krug.
DJ pušta glazbenu podlogu za prvu izvedbu (glazbu za izvedbe odabire i izvodi
DJ).
Tim s plave strane prvi izvodi solo na plesištu.
Suci pritisnu plavu tipku na svojim ručnim sučeljima i reagiraju na izvedbu
pritiskanjem tipki prečaca prema što je natjecatelji izveo. Tim s plave strane
završava svoju izvedbu vraćajući se na svoju stranu plesišta. Na taj način ukazuje
timu s crvene strane i DJ-u da je njegov set gotov.
DJ pušta istu glazbenu podlogu od početka.
Tim s crvene strane izvodi.
Suci pritisnu crvenu tipku i reagiraju na izvedbu pritiskanjem tipki prečaca prema
onome što je natjecatelji izveo. Kada tim s crvene strane završi svoj set, suci
podešavaju fadere uspoređujući vještine timova koji su izvodili.
Svaki sudac pritisne tipku za slanje ocjena kada je siguran da je njegova ocjena u
skladu s izvedbom i vještinama koje je vidio. Ovo je kraj trećeg kruga.

Četvrti krug svake Knock-Out faze borbi:
Struktura četvrtog kruga je tehnički ista kao i treći krug, s tim da tim s plave strane
izvodi prvi. Izvedbe natjecatelj su različite. Za svaku borbu, rezultati će biti prikazani
publici nakon što oba kruga borbi završe.
Kraj svakog kruga Knock-Out faze borbi:
1. MC najavljuje kraj četvrtog kruga.
2. Natjecatelji se rukuju.
3. Glazba se zaustavlja.
4. MC se fokusira na zaslon s nadolazećim rezultatima.
5. Rezultati će biti prikazani.
6. MC proglašava pobjednika.

5.3. Uloga sudaca
Kao što je spomenuto, sve borbe moraju imati najmanje 3 suca ili drugi neparan broj
sudaca.
- Svi suci moraju imati HSPS sudačku licencu.
- Panel sudaca mora biti isti tijekom svih krugova natjecanja.
- Uloga sudaca je da ocijene izvedbu i dodjele ocjene u skladu s pravilima.
- Suci nisu obvezni opravdati svoje ocjene glavnom sucu ili natjecateljima, osim u
slučaju kada glavni sudac smatra da sudac nije dodijelio ocjene u skladu sa
utvrđenim standardima ocjenjivanja.
- Tijekom natjecanja ili u intervalima između natjecateljskih krugova, sudac ne
smije raspravljati o natjecateljskom nastupu s natjecateljem ili bilo kojim drugim
natjecateljem, ili bilo kojim gledateljem, osim u svojstvu glavnog suca.
- Sudac ne bi trebao biti pod utjecajem vanjskih čimbenika, uključujući komentare
publike ili MC.
5.4. Glavni sudac
U sudačkom panelu, biti će i jedan glavni sudac. Glavni sudac mora obavljati dolje
opisane zadatke. U slučaju da Glavni sudac ima drugačije mišljenje o slučaju koji treba
riješiti, glavni sudac će biti ovlašten donijeti konačnu odluku.
- Glavni sudac mora provjeriti i kontrolirati dimenzije i kvalitetu plesišta.
- Glavni sudac mora pratiti i / ili kontrolirati:
o Spremnost statističkog i kompjuterskog tima.
o Da je statistički tim odvojen od publike i od neovlaštenih posjetitelja.
o Da je liječnik prisutan na mjestu održavanja natjecanja.
o Da je prostor u kojem se odvija natjecanje dovoljno osvijetljen.
o Provjeriti razglas te utvrditi da ima sve potrebne kontrole.
Glavni sudac također mora:
o Osigurati da su svi suci prisutni na mjestu održavanja.
o Sastati se sa sucima prije početka natjecanja i uputiti ih u raspored
natjecanja i njihove dužnosti.
o Osigurati da suci budu na svojim mjestima 15 minuta prije sljedeće borbe.
o Osigurajte da tijekom odmora suci ostanu u dodijeljenoj sobi ili na
odvojenom prostoru u dvorani za natjecanje.
o Promatrati i pratiti ponašanje sudaca u pogledu kodeksa ponašanja i
etičkog standarda.
o Spriječiti svako neetičko ponašanje natjecatelja, trenera ili gledatelja
prema sucima.
o Pregledati ocjene i rezultate te utvrditi da su rezultati kvalificiranih
natjecatelje za sljedeći krug ispravni.
o Kontrolirati da natjecatelji plešu u svom natjecateljskom krugu te da su svi
natjecatelji na plesištu u dodijeljenom natjecatateljskom krugu.
o Provjerite rad statističkog tima tijekom pauza.
o Donositi odluke o pitanjima koji se mogu pojaviti tijekom natjecanja.
o Osigurati da samo glavni sudac i statistički tim imaju pristup ocjenama dok
se rezultati ne dostave MC-u.
o Pobrinuti se da DJ svira/pušta prikladnu glazbu.

5.5. Uloga DJ-a / Uloga glazbe
DJ pušta glazbu na natjecanjima. Borba počinje kada DJ pusti glazbu. Tijekom borbe DJ
pušta prikladnu glazbu za nastupe natjecatelja. Odgovornost je DJ-a da svira
odgovarajuće pjesme za borbe.
DJ mora puštati istu sekvencu pjesme za oba sudionika u svakom krugu borbe. DJ
odlučuje u koliko krugova će puštati određenu glazbenu podlogu.
5.6. Uloga voditelja - MC
o MC je majstor ceremonije, koji komunicira sa svima koji su uključeni.
o MC je obvezni dio natjecanja i osoba je koja osigurava nesmetano i točno
vođenje natjecanja
o MC predstavlja suce, DJ-a i sudionike.
o MC poziva sudionike na pozornicu i upućuje ih na zadane početne pozicije.
MC osigurava da natjecatelj koji ne nastupa ostane u njemu određenom
prostoru.
o MC najavljuje završetak seta, prebacivanje na sljedeći set, prelazak na
sljedeći krug i početak i kraj borbe.
o MC mora na prikladan način komunicirati s publikom.
5.7. Uloga tehničara sustava ocjenjivanja Trivium
Tehničari su dužni osigurati nesmetan rad sustava za ocjenjivanja i riješiti sva pitanja
koja se mogu pojaviti tijekom natjecanja.
Statističar:
Statističar je odgovoran za prikupljanje podataka i davanje konačnog rezultata glavnom
sucu. Statističar bi trebao prije događaja upoznati suce o sustavu suđenja koji se koristiti
kao i upoznati ih s opremom za suđenje koja se koristi na natjecanju.

Ispitivač:
Ispitivač je dužan procijeniti i upozoriti Glavnog suca na bilo kakva odstupanja u
ocjenama, uključujući prekomjerno obilježavanje i podcjenjivanje od strane sudaca,
ukazujući na bilo koji drugi mogući oblik pristranosti.
Odgovornost ispitivača je da osigura da se natjecatelji i službenici pridržavaju pravila.
Ispitivač mora poznavati pravilnike po kojima se odvija natjecanje.
Ispitivač može procjenjivati informacije sa ili bez savjetovanja s glavnim sucem. Ispitivač
mora komunicirati s osobom za prijavu natjecatelja kako bi se osiguralo da su svi
prijavljeni natjecatelji na mjestu i da su završili odgovarajući postupak registracije za
natjecanje.

6. ORGANIZACIJA NATJECANJA
Postoji nekoliko zahtjeva koji se moraju ispuniti kako bi se osiguralo da će natjecanje u
prekidu teći glatko i da se sudionici koji sudjeluju u natjecanju može osigurati nastup na
najvišoj razini.
Ako bilo koji od uvjeta opisanih u ovom poglavlju ne može biti ispunjen, Upravni odbor
HSPS-a mora biti obaviješten prije natjecanja, kako bi se ocijenila situacija i prilagodila
različitim uvjetima.
6.1.

Zahtjevi za pozornicu i plesište (FOP)

Plesište: 6x6 metara (ili promjera 6 m) parketne podloge ili masonitne ploče debljine 5
cm ili slične postavljene na čvrstoj i ravnoj podlozi. Lijeva polovica plesišta mora imati
crveno označenu crtu; desna polovica plesišta mora imati plavo označenu crtu koje služe
za prikaz natjecateljima s koje strane trebaju stajati.
Organizator natjecanja treba osigurati:
-

Razglas (detalje potražite u Prilogu VI),
Rasvjetu,
Monitor ili video zid za prikaz rezultata,
2 bežična mikrofona za MC (detalje potražite u dodatku Rasvjeta / Zvuk, poglavlje
6.4.),
2 gramofona na čvrstim stolovima,
2 miksera za DJ-e (pojedinosti potražite u Prilogu VI),
Osoblje za pripremu i odvijanje natjecanja,
Udobna sjedala s naslonom za suce i sudačke pomoćnike,
Sustav ocjenjivanja ( detaljnije u dodatku VI),
Krovni pokrivač za zaštitu od kiše i sunca u slučaju odvijanja natjecanja na
otvorenom,
Adekvatnu okrepu za suce, MC i DJ tijekom natjecanja,
Čišćenje plesišta i
Osam podložaka s bijelim papirima i olovkama.

6.2. Prostor za pripremu natjecatelja (backstage)
Kako bi se osiguralo da sudionici imaju mjesto za odmor, zagrijavanje i osvježavanje,
prostor z apripremu natjecatelja treba opremiti kako je opisano u nastavku.
Prostor za pripremu s dovoljnim kapacitetom za sve sudionike i osoblje, treba biti
smješten uz plesište (maksimalno 20 metara), a s izravnim pristupom plesištu, bez
potrebe za prolazak kroz publiku.
U prostor za pripremu bi na raspolaganju trebalo biti:
- plesište na kojem se zagrijava: 6x6 metara iste kvalitete kao plesište
- Monitor koji prikazuje raspored i rezultate natjecanja
- stolice ili adekvatna mjesto za odmor natjecatelja

6.3. Prostor za odvijanje natjecanja (stage)
Publika:
- Osigurati mjesto za publiku na lokaciji koja osigurava dobar pogled na natjecanje
(tribine) i prostor za publiku oko plesišta.
- Suci: Na stolicama s jedne strane u stražnjem dijelu plesišta.
- DJ-i : Trebaju imati slobodan pogled na plesište, položaj uzdignut iza sudaca ili
malo sa strane (lijevo ili desno).
- kako bi se pružili idealni uvjete za sudionike, suce, DJ-eve i gledatelje, predložena
je faza postavljanja kao što je prikazano na slici ispod (i primjeri u Prilogu IV)

6.4. Rasvjeta / Razglas
Rasvjeta:
Za sigurnost sportaša, plesište mora biti osvjetljena u cijelosti (nema tamnih kutova);
poželjna boja svijetla je bijela. Nadalje, osvjetljenje se ne smije mijenjati tijekom
natjecanja. Ne smije se koristiti strobo rasvjeta, pokretna svjetla ili druga iritirajuća
rasvjeta.
Razglas:
Kako bi se osigurala zadovoljavajuća razina zvuka, potrebno je osigurati adekvatnu
opremu.

6.5. Zahtjevi za osoblje
Konačan broj osoblja ovisi o stvarnim uvjetima natjecanja, uključujući gdje (i koliko
daleko) će biti područje zagrijavanja u odnosu na plesište. Osoblje mora imati iskustvo u
upravljanju i odvijanju događaja na natjecanju. Organizator mora osigurati dovolan broj
osoblja kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje natjecanja, uključujući redarsku službu.

6. ZAVRŠNE ODREDBE
Tumačenje ovog Pravilnika daje UO HSPS-a.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika obavlja i usvaja UO HSPS-a.
Inicijativu za izmjene i dopune ovog Pravilnika može dati svaki predstavnik u Skupštini
Saveza, član Upravnog odbora i Glavni tajnik Saveza.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom njegove objave na Internet stranicama Saveza.

Prilog I
Plan mjera za nepredviđene situacije
Sljedeće poglavlje govori o metodama rješavanja izvanrednih situacija u vezi s samim
natjecanjem i daljnjim iznimnim situacijama, npr. promjene u rasporedu zbog ekstremnih
vremenskih uvjeta ili tehničkih poteškoća.
Opći scenariji
Problem: Postoje poteškoće s DJ-om / glazbom (npr. Preskakanje igala, slomljene
ploče). Rješenje: Ako glavni sudac ne reagira, suci moraju nastaviti postupak
ocjenjivanja. U slučaju značajnijih pitanja, krug će se možda morati ponoviti. Ako se
incident ponovno pojavi, glavni sudac može zamijeniti DJ-a.
Problem: Sudac ne sudi u skladu prema standardima ocjenjivanja.
Rješenje: Glavni sudac će raspraviti to pitanje sa sucem o kojem je riječ, a ako se
problematično ponašanje ponovi, suca treba zamijeniti.
Problem: Postoje tehničke poteškoće s računalnim sustavom Trivium Value.
Rješenje: uvesti će se ručna obrada rezultata. Suci moraju donijeti odluku pokazujući
zastavice (crveno / plavo) za pobjednika nakon svakog kruga borbe (vidi detalje Prilog
II).
Problem: Tijekom borbe dolazi do fizičke svađe, a obje ekipe moraju biti diskvalificirane
ili se jedan natjecatelj diskvalificira, a drugi natjecatelj ne može nastaviti zbog ozljede.
Rješenje: Tijekom Round Robin, svaki tim ili pojedinačni natjecatelji čije akcije zaslužuju
diskvalifikaciju izgubit će sve krugove u predmetnoj borbi, kao i sve glasove za tu borbu.
Tim s povrijeđenim natjecateljem koji nije diskvalificiran ostvariti će pobjedu u
krugovima dotične borbe kao i sve glasove sudaca za tu borbu. Tijekom faze Knock-outa
svaki tim koji je diskvalificiran izgubit će sve krugove u dotičnoj borbi, kao i sve glasove
za tu borbu.
Iznimne situacije
U slučaju kašnjenja ili odsutnosti od strane natjecatelja, promjene natjecateljskog
rasporeda, ulazak u područje natjecanja od strane gledatelja ili natjecatelja, ili
neprikladne odjeća koju nose natjecatelji ili osoblje uključeno u natjecanje, glavni sudac
će utvrditi daljnje postupanje, a koje će po potrebi koordinirati sa sucima i službenim
osobama natjecanja. U slučaju nepredviđenih događaja (npr. tehničke poteškoće,
nepredvidive vremenske prilike), natjecanje se može odgoditi ili prekinuti. Primjeri
uključuju sljedeće:

Kašnjenje ili odsustvo:
Problem: Jedan ili više natjecatelja kasne ili su odsutni.
Rješenje: Nakon počeka od 15 minuta, natjecatelj ili tim biti će uklonjeni iz natjecanja,
a sljedeći natjecatelje prema rangiranju će zamijeniti.

Kašnjenje natjecanja / odgoda natjecanja:
Problem: Natjecanje ne počinje prema utvrđenom rasporedu.
Rješenje: Treba utvrditi novu satnicu natjecanja prema trenutnim okolnostima.
Prekid natjecanja:
Problem: Zbog nepredviđenih okolnosti, natjecanje može biti prekinuto.
Rješenje: Ako prekid traje dulje od 24 sata, natjecanje se mora započeti od početka,
osim ako suci većinom glasova ne pristanu da se natjecanje nastavi od dijela natjecanja
gdje je prekinuto.
Scenariji borbe 1-vs-1
Scenarij - Prije početka natjecanja:
Problem: Kvalificirani natjecatelj ne može nastupiti na natjecanju.
Rješenje: Kvalificirani natjecatelj će biti zamijenjen sljedećim dostupnim natjecateljem
sukladno utvrđenom rangiranju, a u skladu s smjernicama za zamjene;
Problem: natjecatelj ne može ući u Round Robin neposredno prije početka natjecanja.
Rješenje: Ako nema dostupnog alternativnog natjecatelja, primjenjuje se alternativni
Round Robin format, kako je opisano u Prilog III.
Scenarij - tijekom Round Robin faze:
Problem: Natjecatelj ne može završiti borbu unutar faze Round Robin.
Rješenje: U ovom slučaju protivnik u borbi automatski prima sve glasove i 1 krug i
borba je gotova.
Problem: Natjecatelj nema protivnika.
Rješenje: U ovom slučaju natjecatelj bez protivnika u bitci automatski prima sve glasove
i 1 krug.
Scenarij - Prije Knock-Out faze:
Problem: Natjecatelj ne može ući u prvu brobu.
Rješenje: Natjecatelj će biti zamijenjen sljedećim natjecateljem sukladno utvrđenom
rangiranju nakon završetka Round Robin faze.

Scenarij - tijekom Knock-Out faze:
Problem: Natjecatelj ne može završiti borbu.
Rješenje: Protivnik automatski dobiva bodove za sve krugove koje drugi natjecatelj ne
može završiti, a borbe je gotova.
Problem: Natjecatelj je diskvalificiran (različiti razlozi).
Rješenje: Niže rangirani natjecatelj pomiče se na poziciju više rangiranog natjecatelja
zauzimajući mjesto natjecatelja koji je diskvalificiran.
Scenariji za natjecanja u timu
Scenarij - Prije početka natjecanja:

Problem: Jedan prekidač u ekipi ne može ući u Okruglu fazu Robin neposredno prije
početka natjecanja.
Rješenje: Ako se prema uputama za zamjenu ili zamjenu ne mogu dobiti odgovarajući
alternativni prekidači, tada se primjenjuje alternativni Round Robin format kao što je
opisano u Prilogu III.
Problem: Jedan prekidač u momčadi je diskvalificiran (različiti razlozi) za vrijeme
jednokritih borbi.
Rješenje: Prekidač ipak može sudjelovati na ekipnom natjecanju.
Scenarij - tijekom Round Robinove faze:
Problem: Jedan od natjecatelja u timu ne može završiti borbu unutar Round Robin faze.
Rješenje: U ovom slučaju protivnički tim u borbi automatski osvaja sve glasove i 1 krug
i borba je gotova.
Problem: Oba natjecatelja u timu ne mogu završiti borbu unutar Round Robin faze.
Rješenje: Protivnički tim u bitci automatski osvaja sve glasove i 1 krug, i borba je
gotova.
Problem: Tim nema protivnika.
Rješenje: U ovom slučaju tim bez protivnika u borbi automatski osvaja sve glasove i 1
krug.
Scenarij - Prije početka Knock-Out faze:
Problem: Jedan natjecatelj u timu ne može ući u prvu borbu.
Rješenje: Tim napušta borbu - tim će biti zamijenjen sljedećim timom s najvišim
rangom na rang-listi, koja je uspostavljena tijekom Round Robin faze.
Scenarij - tijekom Knock-Out faze:
Problem: Jedan natjecatelj u timu ne može završiti borbu.
Rješenje: Protivnički tim automatski osvaja bodove za sve krugove koje drugi tim ne
može završiti i borba je gotova.
Problem: Tim je diskvalificiran (različiti razlozi).
Rješenje: Protivnički tim automatski osvaja bodove za sve krugove koje diskvalificirani
tim ne može završiti i borba je gotova.
Scenarij - Nakon što je završena Knock-Out faze:
Problem: Tim je diskvalificiran (različiti razlozi).
Rješenje: Niže rangirane ekipe prelaze na sljedeću višu rangiranu poziciju.

Prilog II
Trivium Value System Contingency Paper Version

Prilog III
primjeri Round Robin and Knock-out konstrukcije

Prilog IV
Primjeri postavka plesišta (FOP)

Prilog V
Pravila o nadimcima natjecatelje

Prilog VI

Breaking natjecanja unutar HSPS-a
Vrste natjecanja
Članak 1.
Vrste natjecanja u breakingu su:
1. HSPS Bodovni sportski plesni turnir u breakingu/breakdance-u (skraćeni naziv za upis
u kalendar natjecanja: HSPS BT breaking/breakdance),
2. HSPS Kup Republike Hrvatske u breakingu/breakdance-u (skraćeni naziv za upis u
kalendar natjecanja: HSPS KUP breaking/breakdance),
3. HSPS Prvenstvo Republike Hrvatske u breakingu/breakdance-u (skraćeni naziv za
upis u kalendar natjecanja: HSPS PRH breaking/breakdance)
4. Međunarodna natjecanja u skladu s pravilnicima WDSF-a, DSE-a

Natjecatelji
Članak 2.
Sportskim plesnim natjecateljem (dalje u tekstu: natjecatelj) smatra se natjecatelj koji
zadovoljava sljedeće uvjete:
1. član je članice Saveza – sportskog plesnog kluba (SPK-a),
2. registriran je sukladno Registracijskom pravilniku Saveza,
3. poštuje Statut i druge akte Saveza.
Razlikujemo domaće i strane natjecatelje
1. Pod domaćim natjecateljima podrazumijevaju se osobe registriran pri HSPS-a
sukladno Registracijskom pravilniku Saveza.
2. Pod stranim natjecateljima podrazumijevaju se osobe registrirane pri drugoj sportsko
plesnoj federaciji, članici WDSF-a i/ili DSE.

Prava natjecatelja
Članak 3.
Natjecatelj ima pravo:
1. natjecati se na natjecanjima odobrenim od HSPS-a i/ili Svjetske sportsko plesne
federacije (WDSF) i/ili Europske sportsko plesne federacije (DSE),
2. ostvariti kategorizaciju sportaša sukladno Pravilniku o kategorizaciji sportaša
HOO-a,
3. primiti nagradu za osvojeni sportski rezultat na natjecanju,
4. primiti nagradu Saveza, temeljem Pravilnika o nagrađivanju Saveza i Pravilnika o
Financijskom poslovanju Saveza, a sukladno Financijskom planu Saveza.
Starosni razredi
Članak 4.

Razvrstavanje natjecatelja u starosne razrede u svim oblicima natjecanja sukladno je
Natjecateljskom pravilniku WDSF-a:
NAZIV

Opis

Mlađi osnovci

za natjecatelja - u kalendarskoj godini navršava 9 godina i mlađi

Osnovci

za natjecatelja - u kalendarskoj godini navršava 10 i 11 godina

Mlađa mladež

za natjecatelja - u kalendarskoj godini navršava 12 i 13 godina

Mladež

za natjecatelja - u kalendarskoj godini navršava 14 ili 15 godina

Starija mladež

za natjecatelja - u kalendarskoj godini navršava 16, 17 ili 18 godina

Odrasli

za natjecatelja - u kalendarskoj godini navršava 19 godina i stariji

Veterani

za natjecatelja - u kalendarskoj godini navršava 30 godina i stariji

Na međunarodnim natjecanjima pleše se sukladno raspisu natjecanja i sukladno
pravilima WDSF-a i/ili DSE.
Na HSPS natjecanjima izuzev PRH, nakon roka za prijavu natjecatelja povjerenik
natjecanja na zahtjev organizatora može spojiti dva starosna razreda zajedno u slučaju
da je prijavljeno manje od 8 natjecatelja po starosnom razredu.
Natjecanje izvan starosnih razreda za timove (crew)
Članak 5.
Najstariji natjecatelj u kategoriji crew određuje starosni razred.
Dozvoljeno je natjecanje samo u prvom višem starosnom razredu.

STAROSNI RAZRED NATJECATELJA

Crew iz mlađih starosnih razreda dozvoljeno se natjecati u starijem starosnom razredu
sukladno niže navedenoj tablici.
STAROSNI RAZRED U KOJEM SE ŽELI NATJECATELJ NATJECATI

Mlađi
osnovci
Osnovci
Mlađa
Mladež
Mladež
Starija
Mladež

Mlađi
osnovci

Osnovci

DA

DA
DA

Mlađa
Mladež

Mladež

Starija
Mladež

Odrasli

DA
DA

DA
DA

DA
DA

DA

Veterani

Odrasli

DA

Veterani

DA

DA

Kvalitativni razredi
Članak 6.
Kvalitativne razrede u Breakingu zasebno za solo muškarci, solo žene, (dalje u tekstu:
solo, a odnosi se zasebno za solo muškarce te zasebno solo žene) duo dijelimo na:
C razred
B razred
A razred
Kvalitativne razrede zasebno za crew dijelimo na:
B razred
A razred
Članak 7.
Podjela kvalitativnih razreda za solo i duo prema starosnim razredima i njihove skraćene
oznake:

Naziv
Mlađi osnovci
Osnovci
Mlađa mladež
Mladež
Starija Mladež
Odrasli
Veterani

Podjela kvalitativnih razreda za solo i duo
Kategorije
Skraćene oznake
C, B i A
MOC, MOB, MOA
C, B i A
OC, OB, OA
C, B i A
MMC, MMB, MMA
C, B i A
MC, MB, MA
C, B i A
SMC, SMB, SMA
C, B i A
C, B, A
C, B i A
VC, VB, VA

Podjela kvalitativnih razreda za crew prema starosnim razredima i njihove skraćene
oznake (do 31.12.2020. samo A razred):
Podjela kvalitativnih razreda za mali tim, veliki tim i Mega tim
Naziv
Kategorije
Skraćene oznake
Mlađi osnovci
BiA
MOB, MOA
Osnovci
BiA
OC, OB, OA
Mlađa mladež
BiA
MMB, MMA
Mladež
BiA
MB, MA
Starija Mladež
BiA
SMB, SMA
Odrasli
BiA
B, A
Veterani
BiA
VB, VA

Napredovanje natjecatelja kroz bodovne pragove
Članak 8.
Svi solo, duo, trio započinju skupljanjem bodova od kvalitativnog razreda C neovisno od
kvalitativnog razreda u kojem se natječu prema tablici iz članka 10. ovog pravilnika.
Svi članovi crewa započinju skupljanjem bodova od kvalitativnog razreda B neovisno od
kvalitativnog razreda u kojem se natječu prema tablici iz članka 8. ovog pravilnika.
Nastupanjem na BT turnirima i stjecanjem kvalitativnih bodova natjecatelj (solo
muškarci, solo žene i duo) ostvaruje pravo na prijelaz u viši kvalitativni razred, sukladno
sljedećim uvjetima:



za prijelaz iz C u B razred potrebno je ostvariti 50 ili više bodova,
za prijelaz iz B u A razred potrebno je ostvariti 100 ili više bodova.

Crew se može natjecati u A razredu ako je 51 % članova tima:
- osvojilo 750 bodova u B kvalitativnom razredu tima ili,
- ostvarilo najmanje B kvalitativni razredu kao solo, duo ili trio.
Članak 9.
Rezultat na natjecanju
1
2
3
4
5
6

mjesto u završnici
mjesto u završnici
mjesto u završnici
mjesto u završnici
mjesto u završnici
mjesto u završnici
1/2 završnica
1/4 završnica
1/8 završnice
1/16 završnice

Broj natjecatelja na natjecanju
6
5
4
3
2
1
25
20
16
12
9
6
20
16
12
9
6
16
12
9
6
12
9
6
9
6
6
4
3
2
1

Za ostvaren rezultat u 1/16 (šesnaestini) završnice natjecatelj koji se nije uvrstio u 1/8
(osminu) završnice ostvaruje po 1 (jedan) bod.
Za ostvaren rezultat u 1/8 (osmini) završnice natjecatelj koji se nije uvrstio u 1/4
(četvrtinu) završnice ostvaruje po 2 (dva) boda.
Za ostvaren rezultat u 1/4 (četvrtini) završnice natjecatelj koji se nije uvrstio u 1/2
(polu) završnicu završnice ostvaruje po 3 (tri) boda.
Za ostvaren rezultat u 1/2 (polu) završnici natjecatelj koji se nije uvrstio u završnicu
ostvaruje po 4 (četiri) boda.
Za nastup na HSPS KUP ili PRH breaking/breakdance natjecatelj ostvaruje 20 (dvadeset)
bodova.

Evidencija kvalitativnih bodova

Članak 10.
U registru natjecatelja Saveza prikazuje se ukupno bodovnog stanja, za Breakdance, svih
registriranih natjecatelja HSPS-a razvrstanih prema starosnom razredu (od najmlađih do
najstarijih) i abecednom redoslijedu prezimena plesača.
Nakon svakog HSPS bodovnog sportskog plesnog turnira upisuje se promjena bodovnog
stanja natjecatelja.
U registru natjecatelja HSPS-a prikazuje se:
1. Ime i prezime natjecatelja,
2. Umjetničko ime,
3. Starosni razred,
4. Naziv matičnog SPK-a,
5. Kvalitativni razred u solo,
6. Osvojeni bodovi u solo,
7. Kvalitativni razred u duo,
8. Osvojeni bodovi u duo,
9. Kvalitativni razred u triju,
10. Osvojeni bodovi u triju,
11. Kvalitativni razred kao član tima,
12. Osvojeni bodovi u kao član tima.
Spajanje i rastavljanje dua opisano je u Natjecateljskom pravilniku HSPS-a.
Rang lista
Članak 11.
Svaki solo i duo koji je nastupio na natjecanju osvaja rang bodove ako je valjano
registriran pri Savezu sukladno odredbama Registracijskog pravilnika Saveza.
Rang lista Saveza prikazuje poredak natjecatelja u Breakingu zasebno za solo muškarce,
solo žene, duo s obzirom na rang bodove osvojene na HSPS Prvenstvima RH, HSPS
Kupovima, HSPS bodovnim sportskim plesnim turnirima, HSPS otvorenim natjecanjima te
WDSF natjecanjima sukladno poglavlju 6 članku 1. ovog pravilnika.
Rang lista se izrađuje prvog u mjesecu.
Rang lista formira se odvojeno za sve starosne razrede i to prema sljedećim stupnjevima
važnosti:
1. starosni razred
od Veterana na prvom mjestu do Mlađih osnovaca na zadnjem mjestu
2. broj osvojenih bodova
od većeg broja bodova prema manjem
3. abecedni redoslijed prema prezimenu plesača
Rang lista izrađuje se nakon svakog HSPS natjecanja i nakon svakog WDSF natjecanja.

Na rang listi za solo u Breakingu u istom retku prikazuje se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ime i prezime natjecatelja,
Umjetničko ime,
Starosni razred,
Kvalitativni razred,
Naziv matičnog SPK-a,
Bodovno stanje.

Na rang listi za duo u Breakingu u istom retku prikazuje se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ime i prezime natjecatelja/ice,
Umjetničko ime,
Ime i prezime natjecatelja/ice,
Umjetničko ime,
Starosni razred,
Kvalitativni razred,
Naziv matičnog SPK-a,
Bodovno stanje.

Na rang listi za Crew u Breakingu u istom retku prikazuje se:
1.
2.
3.
4.
5.

Ime Crewa
Starosni razred,
Kvalitativni razred,
Naziv matičnog SPK-a,
Bodovno stanje.

Vođenje rang liste Saveza u nadležnosti je tajništva HSPS-a.
Članak 12.
Solo, Duo i Crew osvajaju rang bodove prema sljedećoj tablici:
Množitelji prema
Vrsta natjecanja

HSPS BT

HSPS Kup RH
HSPS PRH
WDSF za sve starosne
kategorije

Broj rang bodova

Za 1. mjesto solo,
duo ili trio osvaja
onoliko rang bodova
koliko je solo, duo
trio nastupilo u danoj
konkurenciji, a solo,
duo ili trio koji je
završio na zadnjem
mjestu osvaja 1 bod.
Ako više sola, dua ili
trija dijeli mjesto, pri
izračunu rang bodova
u obzir će se uzeti
najniže mjesto od
mjesta koja se dijele.

tipu
natjecanja

×1

kvalitativnom
razredu
C

× 0,25

B

× 0,75

A

×1

×2
×3
bez obzira na
kvalitativni razred
×2

×1

Rang lista izrađuje se za razdoblje od godinu dana, računajući unazad od dana njezine
izrade. Za predmetno razdoblje zbrajaju se rang bodovi osvojeni na svim HSPS
natjecanjima.
Također, u obzir se uzimaju i sva WDSF natjecanja koja se boduju za svjetsku rang listu
nabrojana u članku 1. ovog poglavlja pravilnika te se na rang listu pribrajaju rang bodovi
s onih 6 (šest) WDSF i/ili DSE natjecanja na kojima je SPP postigao najpovoljniji rezultat
sukladno s uvjetima iz tablice.
Natjecateljska odjeća i obuća i rekviziti i scenografija
Članak 13.
Korištenje vlastitog osvjetljenja je dozvoljeno ako je na baterije i nije u suprotnosti sa
drugim pravilima upotrebe rekvizita.
Rekviziti koji mogu oštetiti ili uprljati plesište, ili ga učiniti nesigurnim za izvođače na bilo
koji način, nisu dozvoljeni (tekućine i sl.).
Nije dozvoljena upotreba otvorenog plamena.
Nije dozvoljeno izvođenje životinja na scenu.
Podrške
Članak 14.
Podrške su dozvoljene, osim ako nije drugačije određeno posebnim pravilom.
Sigurnost
Članak 15.
Uznemiravanje, opstrukcija ili ugrožavanje sigurnosti protivnika pri nastupu je ozbiljna
povreda Natjecateljskog pravilnika i dovesti će do smanjenja natjecateljskog rezultata.

Obveze organizatora, vodstva natjecanja, te HSPS-a
Članak 16.
Obveze organizatora, vodstva natjecanja i HSPS-a natjecanja definirana su
Natjecateljskim pravilnikom HSPS-a.

Završne i prijelazne odredbe
Članak 17.
U slučaju da nešto nije propisano primjenjuju se odredbe Natjecateljskog pravilnika
HSPS-a.
Članak 18.
Svi natjecatelji koji se registriraju u 2020. godini registrirat će se u A kvalitativnom
razredu.
Članak 19.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika obavlja UO po postupku po kojem je i donijet.
Inicijativu za izmjene i dopune ovog Pravilnika može dati svaki predstavnik u Skupštini
Saveza, Upravni odbor i Glavni tajnik Saveza.
Članak 20.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom njegove objave na internet stranicama Saveza,
čime prestaje vrijediti Pravilnik za natjecanja Breakinga 26.11.2019. godine.

_______________________
Igor Šalamun
Predsjednik HSPS-a

