
BREAKING BATTLE 1vs 1 

O World Battles Brazil é uma batalha direta; 1 vs 1. Os participantes são julgados e avaliados 

pela sua demonstração e desempenho dos fundamentos essenciais como Bboying e Bgirling 

que consiste de Top Rock, Up Rock, Legwork, Footwork, Power Moves, bem como os seguintes: 

 Estilo – feeling ou expressando movimentos, “flava”, a maneira como você se apresenta. 

 “Personagem” – a maneira como você se expressa, expressão facial, demonstrando 

sentimentos. 

 Originalidade – uma individual presença e estilo, ser diferente. 

 Suavidade/Smoothness – apresentação muito limpa, ir ao chão sem escorregar, tropeçar, 

cair ou ficar “preso” a um movimento. 

 Combinações difíceis – autoexplicativa. 

 Execução – realizar um movimento com a colocação correta do corpo e da técnica. 

 Musicalidade – realizar os movimentos no tempo com a música; usando a música e a 

dança corretamente. 

 Energia – demonstrar personalidade e ser emocionante. 

 Criatividade – trazer algo novo para a dança mais do que o básico. 

 Baixo número de movimentos repetidos – não repetir o mesmo conjunto/combo ou 

combinações de movimentos. 

Regras e Regulamentos 

 A World Battles Brazil – Breaking é uma batalha 1vs1 e é aberta a todos os bboys e bgirls, 

de qualquer idade ou gênero. 

 A World Battles Brazil – Breaking não é dividida em faixas etárias. Não há exigência de 

idade. 

 Baseado no número de bboys/bgirls inscritos, será realizada eliminatórias de um (1) 

minuto para cada participante a fim de estreitar e chegar ao „Top 16‟ do melhores 

bboys/bgirls. 

 Dois (2) bboys/bgirls por vez irão batalhar para determinar qual deles avança para a 

próxima rodada. 

 Os 16 melhores bboys/bgirls selecionados disputarão as rodadas preliminares, cada uma 

com duração de três (3) minutos até a escolha dos 4 bboys/bgirls. 

 Os 4 bboys/bgirls finalistas irão batalhar  em duas (2) semifinais separadas. Cada 

semifinal terá um tempo total de quatro minutos e trinta segundos (4:30) para determinar o 

“Top 2” bboys/bgirls. 



 O “Top 2” bboys/bgirls irão batalhar em uma rodada final de seis (6) minutos para obter o 

título de campeão do World Battle Brazil- Breaking. 

 Contato físico nas batalhas não serão tolerados e poderá resultar em desqualificação ou 

dedução de ponto para o bboys/bgirls envolvidos. 

 Gestos sexuais são inadequados por tanto, não são recomendados. 

 Todas as músicas serão selecionadas pelo DJ da competição. 

 O painel de jurados determinará a ordem de aparecimento dos bboys/bgirls durante a 

batalha. 

 Três jurados irão oficializar, julgar. 


