
 
 

 

XI. Országos Ifjúsági Szólótáncverseny  

 

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület és a Martin 
György Néptáncszövetség szakmai védnökségével és ajánlásával meghirdeti a 

XI. Országos Ifjúsági Szólótáncversenyt. 
 

Célunk, hogy az ifjúsági (15-18 éves) korosztály kapjon önálló bemutatkozási, találkozási, 
megmérettetési lehetőséget. 
A versenyre az 2001-2002-2003-2004-es években született fiatalok jelentkezhetnek.  
A jelentkezőket két korcsoportra bontjuk:  

  I. korcsoport: 2004-2003-ban születettek/15-16 évesek 

 II. korcsoport: 2002-2001-ben születettek/17-18 évesek 
A verseny két kategóriában kerül megrendezésre: fiúszóló és páros. Mindkét kategóriában kötelező 
és szabadon választott táncokat kell bemutatni. Kérjük, nevezés előtt a versenyszabályzatot is 
ismerjék meg. 
 -A fiú szólisták kötelező anyaga az I. korcsoportban (15-16 évesek): 
       felcsíki férfitáncok    
- A párosok kötelező anyaga az I. korcsoportban (15-16 évesek): 
 felcsíki lassú és sebes csárdás  
- A fiú szólisták kötelező anyaga a II. korcsoportban (17-18 évesek):         

györgyfalvi férfitáncok (legényes vagy legényes és verbunk) 

- A párosok kötelező anyaga a második korcsoportban (17-18 évesek): 

 györgyfalvi csárdás és szapora 

Szabadon választott: a kötelező táncanyagon kívül bármely más tájegység táncából 1,5-2 perces 
    improvizáció.  
Mindkét kategóriában az elbírálás szempontja az eredeti táncanyag alapos elsajátítását bemutató 
stílusos, de az egyéniséget tükröző, szólisztikus előadásmód, ami a hatásos színpadi megjelenés 
mellett megőrzi a folklorisztikai hitelességet is.  
A kötelező táncanyag zenei kíséretéről a rendező, a szabadon választott tánc kíséretéről a versenyző 
gondoskodik.  
A versenyen elnyerhető címek:  Gyöngygalléros Táncos (lányok) 

  Ezüstpitykés Táncos (fiúk) 
 

Az elődöntőkre 2019. december 7-én Budapesten, december 8 -án Nyíregyházán kerül sor. 
A döntőt 2020. február 14-15-16-án rendezzük meg Egerben. 

 

Nevezési határidő: 2019. október 25. 
Nevezni a mellékelt nevezési lapon lehet az alábbi címen: lisztoczki.monika@ekmk.eu. 
A nevezés kizárólag a nevezési díj beérkezésével válik érvényessé!  
Nevezési díjat utólag nem fizetünk vissza. 

  
Nevezési díj: 3.000,- Ft/versenyző  

A nevezési díjat átutalással a Raiffeisen Bank 12033007-00102638-00100007 számlaszámra 
(EKMK) kérjük befizetni „Szóló nevezési díj XY részére/vagy x főre ” megjelöléssel! Kérjük, hogy 

csoporton/iskolán belül lehetőség szerint 1 db befizetés legyen. A befizetési igazolás 
fénymásolatát a jelentkezési laphoz kérjük csatolni. Számlát az átutaló nevére állítunk ki és az 

elődöntőkön juttatjuk el.  A nevezési lap letölthető a kiírással együtt a www.ekmk.eu, a 
www.orokseg.hu és a www.martinszovetseg.hu  honlapról. 
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