
 

  

 

 

Kedves Pedagógusok, Táncosok! 

 

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ fenntartásában működő Kecskemét 

Táncegyüttes az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület támogatásával meghirdeti 

a Dél-alföldi Regionális Gyermek Szólótáncversenyt. 

 

A verseny időpontja: 2020. április 21. 

Helyszíne: Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.,  

       6000. Kecskemét, Deák Ferenc tér 1. 

A verseny célja: 

 Fórumot teremteni a legkiválóbb gyermek néptáncos előadóknak arra, hogy 

számot adhassanak eredeti néptánc ismeretükről, annak újraalkotásáról, valamint 

magas színvonalú egyéni előadásmódjukról. 

 Segíteni az évszázadok alatt kikristályosodott magyar néptánc kincs 

továbbörökítését, legszebb, legértékesebb elemeinek hagyományhoz hű 

megőrzését. 

 

Ezen regionális esemény egyben a Gyermek Néptáncosok XIV. Országos Szólótánc 

Fesztiváljának területi válogatója is. 

 

A verseny kategóriái:  

a) szóló: egy fiúversenyző 

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

 

 

Mindkét kategóriában kötelező és szabadon választott táncokat kell bemutatni a 

versenyzőknek. A versenyben résztvevőknek a kategóriánként meghatározott egy 

kötelező és egy saját maguk által szabadon választott táncanyagból kell két perces (+/- 

15 másodperc) improvizációt bemutatniuk a zsűri előtt. 

 

Korcsoportok:  

a) szóló kategória 

 I.    korcsoport: 2010-2011-ben született, 9-10 éves gyermekek 



 
 II.  korcsoport: 2008-2009-ben született, 11-12 éves gyermekek 

 III. korcsoport: 2005-2007-ben született, 13-15 éves gyermekek 

 

   

        b) páros kategória 

 

 I.    korcsoport: 2010-2011-ben született, 9-10 éves gyermekek 

 II.  korcsoport: 2008-2009-ben született, 11-12 éves gyermekek 

 III. korcsoport: 2005-2007-ben született, 13-15 éves gyermekek 

 

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.  

Egy versenyző kísérőpartnerként legfeljebb egy másik versenyzőt kísérhet. 

  

Táncanyag 

 

Kötelező  táncok:    

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

valamelyike: 

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

 

Korcsoport Fiúszóló kategória Páros kategória 

1. korcsoport  

Kiskunsági oláhos 

vagy Dél-alföldi 

oláhos vagy 

Dévaványai 

pásztortánc 

Kiskunsági oláhos vagy oláhos és friss csárdás; 

Dél-alföldi oláhos vagy oláhos és friss csárdás  

Sárrét: lassú és friss csárdás 

2. korcsoport Kiskunsági oláhos 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 mindkettőnek (tájegység, 
táncrendi részek) meg kell egyeznie a verseny összes fordulójában (tehát a régiós 
produkción előadott produkciókat kell bemutatni az országos döntőn is).  
 

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. 

 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 kötelező 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: 2020. június 5-7. 

 

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 2020. március 16-ig 

lehetséges. 

 

A nevezés módja 

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

lehetséges. 

Jelentkezni az alábbi linken található űrlap kitöltésével lehetséges: 

https://forms.gle/uyYekFRayKNfan3b9  

 

 

Jelentkezési határidő: 2020. március 10. 

 

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: 2020. március 10. 

 

Számlaszám:  Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. 

   CIB Bank 10700103-66099994-51100005 

   

 

A befizetésről szóló igazolást kérjük a versenyre magukkal hozni! Számlát az 

átutaló nevére állítunk ki. 

 

Információ az alábbi telefonszámon kérhető:  

Lukács László: +3620-2935672 

E- mailben:lacesztanc@gmail.com 

 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT, EREDMÉNYES FELKÉSZÜLÉST KÍVÁNUNK! 

 

 

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

 

1. A szervező honlapján: www.kecskemettanc.hu, www.hirosagora.hu  

2. A szervező facebook oldalán: 
https://www.facebook.com/KecskemetTancegyuttes/ 

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

4. Elektronikus levélben 
 

mailto:gabor@gmail.com
https://forms.gle/uyYekFRayKNfan3b9
http://www.kecskemettanc.hu/
http://www.hirosagora.hu/
https://www.facebook.com/KecskemetTancegyuttes/
http://www.orokseg.hu/


 
 


