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Taneczna rywalizacja b-boyów przed Galerią
Obroty na głowie, na łokciu czy toprock – to tylko niektóre widowiskowe
elementy breakdance, które wymagają nie tylko sprawności fizycznej, ale także
flow - płynności ruchów. Już 20 lipca 2012 roku, o godzinie 12.00 na placu Jana
Nowaka-Jeziorańskiego przed Galerią Krakowską odbędą się zawody, podczas
których

krakowianie

będą

mieli

okazję

podziwiać

niezwykłe

akrobacje

wykonywane przez b-boyów w ramach Juliady 2013.
Oparty na tak zwanych beatach z elementami akrobatyki – breakdance, jest sposobem
na wyrażenie emocji przez młodych ludzi. To taniec siłowo – sprawnościowy, dlatego,
tym co charakteryzuje tancerzy, zwanych „b-boyami”, jest właśnie duża sprawność
fizyczna, którą zyskują poprzez wielogodzinne treningi. Oprócz sprawności fizycznej
taniec ten wymaga sporej dawki wyobraźni, która jest niezbędna w przygotowywaniu
skomplikowanych figur.
Klimat nowojorskiego Bronxu będzie można poczuć już w najbliższą sobotę na placu Jana
Nowaka-Jeziorańskiego przed Galerią Krakowską. Podczas organizowanego w tym dniu
turnieju, młodzi tancerze zaprezentują wszystkim zgromadzonym niezwykłe akrobacje.
Nie zabraknie obrotów na głowie, tańca na jednej ręce, kroków wykonywanych
"w parterze" i wielu innych sprawnościowych trików. Turniej ten będzie częścią Juliady
2013, trwającej w Krakowie przez cały lipiec.
Zawody breakdance, będą doskonałą okazją do zaprezentowania kunsztu tanecznego, ale
także i świetną zabawą dla wszystkich widzów. W tanecznych bitwach przed Galerią
ścierać się będą ze sobą b–boy’e zarówno w zespołach, jak i w kategorii solo,
profesjonaliści, jak i amatorzy. Turniej zespołowy rozgrywany zostanie na zasadzie bitew
w systemie pucharowym - słabszy odpada, wygrany przechodzi dalej. Czas trwania
każdej bitwy wynosi do 10 minut, a w finale do 20 minut. Turniej solowy rozegrany
zostanie na zasadach „seven2smoke" lub w przypadku dużej ilości zgłoszeń - systemem
pucharowym. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Juliada to impreza sportowo-rekreacyjna organizowana w Krakowie od 1999 r. Jej
inicjatorem i pomysłodawcą jest Ks. Andrzej Augustyński, Społeczny Doradca Prezydenta
Miasta Krakowa ds. Młodzieży. Impreza skierowana jest do młodych osób, pozostających
w mieście podczas wakacji (nazwa wydarzenia pochodzi od łacińskiej nazwy miesiąca
lipca, w którym rokrocznie odbywa się Juliada). Tradycyjnie jej hasłem przewodnim jest
zawołanie: „Kraków ufa młodym”. Badania dowodzą, iż współzawodnictwo sportowe jest
skuteczną formą przeciwdziałania przestępczości młodzieży. Sport zapobiega nudzie
i stwarza możliwość rozwijania przez młodzież bezpiecznych zainteresowań i pasji. Ideą
Juliady jest zaszczepienie w młodzieży ducha sportowej rywalizacji i umożliwienie jej
udziału w różnorodnych zawodach sportowych. Juliada ma służyć promocji przede
wszystkim sportów masowych, w które zaangażować się mogą dzieci i młodzież
w każdym wieku i co równie ważne bez względu na dochody ich rodzin. Impreza
wystartuje 29 czerwca i potrwa do 28 lipca! W trakcie Juliady będziemy promować
dziesięć dyscyplin sportowych, w których będziemy organizować zawody dla dzieci
i młodzieży: STREETBALL, PIŁKA RĘCZNA, TENIS STOŁOWY, FUTSAL (PIŁKA NOŻNA
HALOWA),

PIŁKA

NOŻNA,

BADMINTON,

SIATKÓWKA,

SZACHY,

BREAKDANCE,

WSPINACZKA.
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