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GYERMEK NÉPTÁNCOSOK 

XIII. ORSZÁGOS SZÓLÓTÁNC FESZTIVÁLJA RÉGIÓS VÁLOGATÓ 

DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ 

II.  BÉKÉS MEGYEI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI SZÓLÓTÁNCVERSENY 

 

 

Kedves Pedagógusok, Táncosok! 

 

A Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége 2018-ban második alkalommal rendezi meg a 

Békés Megyei Gyermek és Ifjúsági Szólótáncversenyt, ami idén az Örökség Gyermek 

Népművészeti Egyesület által szervezett Gyermek Néptáncosok XVIII. Országos Szólótánc 

Fesztiválja Dél-alföldi régiójának régiós válogatója is egyben. 

 

Helyszín:  Balassi Bálint Magyar Művészetek Háza 

  5600 Békéscsaba, Luther u. 6. 

 

Időpont:  2017. április 27. péntek 

 

 

A verseny kategóriái: 

a) szóló: egy fiúversenyző 

b) páros: egy fiú és egy lány vagy két lány versenyezhet együtt. 

 

Korcsoportok: 

a) szóló kategória 

I. korcsoport: 9-10 évesek 

II. korcsoport: 11-12 évesek 

III. korcsoport: 13-15 évesek 

b) páros kategória 

I. korcsoport: 9-10 évesek 

II. korcsoport: 11-12 évesek 

III. korcsoport: 13-15 évesek 

 

A versenyszámok időtartama: 2 perc +/- 20 másodperc 
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Táncanyag 

 

Kötelező  táncok:    

A Dél-alföldi régióban található táncanyagokból, az alább felsorolt tájegységek valamelyike: 

1. Kalocsa vidék  2. Dél-Alföld  3. Sárrét (Dévaványa, Szeghalom) 

 

Korcsoport Fiúszóló kategória Páros kategória 

1. korcsoport  

Kalocsai mars vagy 

Dél-alföldi oláhos 

vagy Dévaványai 

pásztortánc 

Kalocsai mars vagy mars és friss csárdás; 

Dél-alföldi oláhos vagy oláhos és friss csárdás  

Sárrét: lassú és friss csárdás 

2. korcsoport Kalocsai mars vagy mars és friss csárdás vagy lassú 

és friss csárdás; 

Dél-alföldi oláhos és friss csárdás vagy lassú és friss 

csárdás 

Sárrét: lassú és friss csárdás 

3. korcsoport 

 

Szabadon választott táncok:  

Egy, a Kárpát-medence területéről választott, a kötelezőben választottól eltérő táncanyag.  

Figyelem: a kötelező és a szabadon választott táncanyag nem lehet ugyan arról a 

tájegységről! 

Az Örökség kiírásával szinkronban: „a verseny anyaga: Két szabadon választott tánc 

bemutatása. A versenyen bemutatott műsorszámokból egynek (tájegység, táncrendi részek) 

meg kell egyeznie a verseny összes fordulójában.” 

 

Követelmények: 

 Improvizáció: koreográfiai elemeket nélkülöző, a gyermek (ek) saját és a választott 

táncra jellemző motívumkészletéből építkező, stílusos, rögtönzött táncolás legyen, a 

kiírt időtartam, és a gyermekek életkori sajátosságaira figyelve. 

 A versenyzők szólóban (egy fiú) vagy párban (egy fiú és egy lány, vagy két lány) 

versenyeznek. A pároknál a korcsoporttól eltérő születésű versenyzők is táncolhatnak 

együtt, de a párok csak egymást követő korcsoportból alakíthatók ki. Ezekben az 

esetekben a verseny anyagánál és a korcsoportba sorolásnál az idősebb táncos 

születési éve a meghatározó. 

 A szarvasi döntőre való nevezéshez az életkor megállapításánál (korcsoportba 

sorolásnál) a szarvasi döntő időpontját kell figyelembe venni. Tehát aki például az 

áprilisi válogató versenyen 12 éves, de májusban betölti a 13-at, az Szarvasra hármas 

korcsoportosként fog érkezni és versenyezni. 
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 Többes nevezés lehetséges (pl.: egy versenyző több párral, vagy párban és szólóban is 

versenyezhet.) A többes nevezésű minden versenyszámáért díjazható. A szólóban és 

párban is nevezettek tánca lehet azonos tájegység, de nem lehet azonos táncanyag. 

 A táncokat központi zenekar kíséri, melyről a rendezők gondoskodnak. 

 

Az értékelés szempontjai: 

1. A tánc ismerete, jellemző szerkesztési elve, jellemző motívumok használata, stílusos 

mozgás 

2. A tér használata 

3. A tánctartalom és a zene illeszkedése, ritmikai árnyaltság, III. korcsoportnál 

kapcsolattartás a zenekarral 

4. Előadói magatartás, dinamikai árnyaltság 

5. A tájegység viseletének megjelenítése, viselése 

6. Kapcsolattartás párral, ill. eszközhasználat 

 

A versenyzőket 3 tagú szakmai zsűri értékeli. Szempontonként 0-5 pont adható, 

produkciónként minden zsűritag maximum 30 pontot adhat. A zsűri munkáját előre 

elkészített értékelő lapok könnyítik. Az elérhető maximális pontszám: 90 pont. 

Az értékelés általánosan, nyilvánosan a felkészítő tanárok és az érdeklődők jelenlétében 

történik. A nyilvános értékelés után, kérésre, személyre szabott értékelésre is lehetőséget 

biztosítunk. 

 

A verseny díjazása:  

A bemutatott produkciók pontozása alapján kerül sor a díjazásra, minősítésre.  

A minősítő rendszer felépítése: kiemelt arany, arany, ezüst és bronzminősítés. A zsűri 

különdíjakat is odaítélhet. Minden versenyző minősítésben részesül! 

A verseny legkiemelkedőbb produkciói kerülnek be a szarvasi döntőbe. A zsűri döntéséről a 

versenyzők írásban értesítést kapnak az összes regionális válogató lezajlása, és értékelése 

után. A szarvasi döntő időpontja: 2018. június 1-3. 

 

Zene 

A Dél-alföldi régiós válogató fogadott zenekara a Juhász Zenekar, bármilyen zenei igénnyel a 

zenekar vezetőjét kell keresni: Juhász Gábor, e-mail: juhaszok.gabor@gmail.com . 

A szabadon választott táncok zenei anyagának elküldése 2017. március 16-ig lehetséges. 

mailto:gabor@gmail.com
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A nevezés módja 

 

A jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével, valamint a nevezési díj befizetésével 

lehetséges. 

Jelentkezni az alábbi linken található űrlap kitöltésével lehetséges: 

https://docs.google.com/forms/d/1nyb9Clq57qnTVjORQRPyiN3d3z2dKfpb0OYcZ9d-

dO4/viewform?edit_requested=true 

 

Jelentkezési határidő: 2018. március 01. 

 

Nevezési díj 2.500,- Ft/fő/nevezés.  

A befizetés átutalással, vagy postai utalvánnyal kérjük befizetni, a megjegyzés rovatban 

pedig kérjük feltüntetni: „Nevezési díj” + gyermek neve! 

Átutalási határidő: 2018. március 01. 

 

Számlaszám:  Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége Közhasznú Egyesület  

  53900052 - 12011351  

  (Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet) 

 

A nevezési lapokat aláírva és a nevezési díj befizetését igazoló dokumentum (banki 

bizonylat, vagy csekk) másolatát scannelve, az alábbi címre kérjük visszaküldeni: 

info@bmnsz.hu 

 

Információ az alábbi telefonszámon kérhető:  

Hegedűsné Farkas Lilla: 06-30-2188880 vagy 06-20-4479414. 

E- mailben: farkaslilla76@gmail.com címen. 

 

 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT, EREDMÉNYES FELKÉSZÜLÉST KÍVÁNUNK! 

 

 

A Dél-alföldi régiós válogató kiírásának és a jelentkezési űrlapjának közzététele: 

 

1. A szervező honlapján: www.bmnsz.hu 

2. A szervező facebook oldalán 

3. Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület honlapján: www.orokseg.hu  

4. Elektronikus levélben 

 

https://docs.google.com/forms/d/1nyb9Clq57qnTVjORQRPyiN3d3z2dKfpb0OYcZ9d-dO4/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1nyb9Clq57qnTVjORQRPyiN3d3z2dKfpb0OYcZ9d-dO4/viewform?edit_requested=true
mailto:farkaslilla76@gmail.com%20c
http://www.bmnsz.hu/
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