
Liga Xunta de Galicia de Break
03 Mai 2022 

A Liga Xunta de Galicia de Break é un programa consistente nun circuíto de competición 

composto por un total de 10 eventos espallados por toda a xeografía galega.

Breaking, deporte olímpico!

O Breaking debutará como deporte olímpico nos Xogos de París 2024. Este proceso de 

inclusión do Break no programa olímpico, ven enmarcado nunha clara tendencia de 

expansión dos deportes urbanos por todo o mundo, xa que o Skate, o BMX e o Basket 

3x3 tamén teñen o seu debut como deportes olímpicos nos Xogos de Tokyo 2021.

Poderán participar na liga, en calquera dos formatos e categorías de competición 

previstas, todas as persoas que teñan 6 ou máis anos. A Liga vai dirixida a practicantes de

Break de iniciación e tamén a avanzados, que poderán participar nas 

correspondentes categorías diferenciadas por nivel técnico.



Categoría Iniciación

Poderán participar na Categoría Iniciación todas as persoas que comezan a practicar 

Break e non teñen experiencia no ámbito competitivo.

Categoría Intermedia

Poderán participar na Categoría Intermedia todas as persoas que acadaran entre o 1º e o 

20º posto do Ranking 1vs1 na 1ª Liga de Break do 2021.

Categoría Avanzada

Poderán participar na Categoría de nivel Avanzado todas as persoas con nivel técnico 

medio-alto e con experiencia previa no ámbito competitivo.

Participa e compite en varios eventos para sumar puntos no Ranking!

As competicións de liga contemplan 3 categorías (Iniciación, Intermedia e Avanzada) para

o formato 1vs1 (individual). O formato 2vs2 (parellas) será aberto no tocante ás categorías

(participantes das 3 categorías poderán formar parella e competir xuntos/as).

Formatos de competición

Individual: Formato de competición un contra un dividida e 3 categorías; a) Iniciación, b) 

Intermedia, c) Avanzada.

Parellas: Formato dous contra dous de categoría aberta (poden formar parella 

competidores/as de diferentes categorías).

As 10 sedes da Liga: Viveiro, Pontedeume, Santiago de Compostela, Noia, Porto do Son,

Lalín, Pontevedra, Ourense, Vigo e Verín

Datas:



Premios:

Establécense 3 premios para aqueles/as deportistas que ao finalizar a liga acaden os 3 

primeiros postos do Ranking por Categoría (1vs1).

Categoría Iniciación

1º Posto: Trofeo

2º Posto: Trofeo

3º Posto: Trofeo

Categoría Intermedia

1º Posto: Trofeo

2º Posto: Trofeo

3º Posto: Trofeo

Categoría Avanzada

1º Posto: Trofeo + Compensación económica de 300€

2º Posto: Trofeo + Compensación económica de 200€

3º Posto: Trofeo + Compensación económica de 100€

Sexas principiante ou avanzado, participa na Liga Xunta de Galicia de Break!

Aquí podes inscribirte e consultar o regulamento: https://ligaxuntabreak.org/
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