
 

BASES DA LIGA CEIBARIMAS 2020 

 

 

1. OBXECTIVOS 

 

A Liga CeibaRimas ten como obxectivo o fomento do uso do galego dentro da disciplina do rap 

improvisado e a creación dunha escena galega de freestyle. 

 

 

2. PERSOAS DESTINATARIAS 

 

Poden inscribirse na Liga CeibaRimas todas as persoas maiores de 12 anos que teñan dispoñibilidade 

para participar nalgún dos eventos clasificatorios que se realizarán de xeito online. No caso de que a 

persoa participante sexa menor de idade, esta inscrición irá acompañada da autorización do/a pai/nai 

ou titor/a legal mediante o documento que se facilitará por correo electrónico. 

 

Nesta primeira edición e debido ás circunstancias actuais, non poderá presencial e polo tanto é 

requirimento indispensable que as persoas participantes conten cunha conta en Instagram, así como 

cun dispositivo que permita a conexión a través dos directos desta rede social (imaxe e son). 

 

 

3. FUNCIONAMENTO DA LIGA CEIBARIMAS 

 

Esta Liga está composta por dúas fases diferenciadas: 

 

EVENTOS CLASIFICATORIOS 

 

Haberá entre 1 e 3 eventos clasificatorios dependendo do nivel de inscricións e demanda. Todos eles 

serán realizados por vía online. Nos días sinalados no apartado 4, realizarase desde a conta de 

Instagram do CeibaRimas (@ceibarimas) un directo. A través del irase conectando coas persoas 

inscritas para que realicen unha serie de probas de rap improvisado de xeito individual. As probas 

serán as seguintes: 

 

- Un minuto de improvisación con palabras aleatorias cada 10 segundos (easy mode). 

- Un minuto de improvisación cunha temática aleatoria cada 30 segundos. 

 

Un xurado composto por expertxs en rap improvisado e lingua puntuará estas probas.  

 

Ao final de cada xornada, publicarase unha táboa coas puntuacións das persoas participantes na 

mesma.  

 

Se se realizase un segundo e un terceiro evento clasificatorio, iríanse cruzando as táboas, para 

finalmente designar ás 8 persoas con mellor puntuación de todas as xornadas realizadas. Estas 8 

persoas serán as que participen na final. 

 

FINAL 

 

A final da Liga CeibaRimas realizarase tamén de xeito online a través dun streamming en YouTube 

e contará con formato de batalla.  

 



 

A final dividirase en cuartos, semifinais, terceiro e cuarto posto e final, da que sairá x campiox da 

Liga CeibaRimas. 

 

Antes de comezar, sortearanse de xeito aleatorio estes enfrontamentos. Unha vez formadas as 

parellas, realizaranse as seguintes probas: 

 

- Cuartos:  

- Un minuto de improvisación cada participante con palabras aleatorias cada 10 

segundos (easy mode). 

- 30 segundos de improvisación cada participante cunha temática aleatoria. 

- Un minuto de improvisación libre cada participante. 

 

- Semifinal: 

- Un minuto de improvisación con personaxes contrapostas con entradas intercaladas 

dun patrón. 

- Un minuto de improvisación libre cada participante. 

- Un minuto de improvisación libre cada participante na orde inversa. 

 

- Terceiro e cuarto posto 

- Dous minutos de improvisación libre cada participante con entradas intercaladas de 

dous patróns. 

 

- Final 

- Un minuto de improvisación libre cada participante. 

- Un minuto de improvisación libre a capella con entradas intercaladas dun patrón. 

- Un minuto de improvisación libre con entradas intercaladas dun patrón. 

 

A orde de cada batalla será sorteada de xeito aleatorio ao comezo de cada enfrontamento. 

 

O xurado valorará en cada unha destas batallas quen das dúas persoas gaña ou se debe haber réplica, 

en cuxo caso haberá un novo enfrontamento. Consistirá nun minuto de improvisación libre con 

entradas intercaladas dun patrón. Poderá haber un máximo de dúas réplicas, obrigando así ao xurado 

a tomar unha decisión na terceira rolda. 

 

Todas as probas da Liga CeibaRimas, tanto nos eventos clasificatorios como na final deben realizarse 

en galego. 

 

 

4. INSCRICIÓN E PRAZOS 

 

O primeiro evento clasificatorio será o venres 18 de setembro e as outras dúas posibles datas, que se 

irán confirmando despois desta primeira, serían o mércores 23 de setembro e o sábado 26 de setembro. 

 

O prazo de inscrición do primeiro evento remata o propio 18 de setembro ás 12h. Nese momento 

abrirase o prazo de inscrición da seguinte convocatoria e, de xuntarse un mínimo de 8 participantes, 

realizaríase o segundo evento. A dinámica sería a mesma co terceiro. 

 

A final á que pasarán as 8 persoas clasificadas terá lugar o sábado 3 de outubro. 

 

A participación é aberta e de balde.  



 

 

As persoas participantes deben inscribirse a través do formulario dispoñible na web 

www.ceibarimas.gal. 

 

Só se acepta unha inscrición por persoa nun dos eventos de clasificación. 

 

 

5. PREMIOS 

 

As 8 persoas clasificadas nos eventos recibirán un lote de produtos a modo de agasallo polo seu paso 

á final.  

 

Na final establécense 3 premios: 

 

1º premio: 300€ 

2º premio: 150€ 

3º premio: 50€ 

 

Todos estes premios entregaranse en forma de tarxeta agasallo para gastar en Amazon ou El Corte 

Inglés, a elección da persoa gañadora. 

  

 

6. DECISIÓN DO XURADO 

 

O xurado con voz e voto estará composto por tres persoas relacionadas co mundo do rap improvisado 

e da lingua. 

 

O xurado valorará os seguintes criterios: 

 

- Capacidade dxs participantes para rimar as palabras en todos os compases. 

- Capacidade dxs participantes de rebater os argumentos dx rival. 

- Coherencia do contido. Ausencia de frases de recheo. 

- Habilidade á hora de xogar coas palabras e empregar figuras literarias. 

- Variacións nos ritmos empregados para rapear. 

- Dominio do espazo escénico e posta en escena. 

- Calidade e adecuación lingüistica. 

- Ausencia de mostras de intolerancia. 

 

 


