
 

 

 

FERGETEGES FARSANG 

XVIII. Gyermek és Ifjúsági Szólótáncverseny 

Református Iskolák Országos Szólótáncversenye 

 

Versenykiírás 

 

 

Verseny időpontjának kitűzése  

Farsang időszakában 2020. febr. 7-8. 

Résztvevők 

1.KATEGÓRIA: A Komárom-Esztergom megyében működő műhelyek és meghívással, egy-egy kimagasló 
eredményekkel bíró műhely (minden évben más). 

2.KATEGÓRIA: A Közép-dunántúli régióban működő műhelyek (vonzáskörzete: regionális). 

3.KATEGÓRIA: A Református Egyház által fenntartott iskolák tanulói (vonzáskörzete: országos) 

Mindhárom kategóriában művészeti iskolások és nem művészeti iskolások egyaránt versenyezhetnek. 

Közzététele mindhárom kategóriában 

- A szervező honlapján: www.kenderke.hu 
- Elektronikus levélben 

Közzététel a református iskolák körében 

- Református Pedagógiai Intézet honlapján 
- Refifórumon 
- Örökség honlapon 

Korcsoportok 

Palánta korcsoport (csak a Fergetegesben):   7-  8 évesek 
I. korcsoport:                                       9-10 évesek 
II. korcsoport:                                     11-12 évesek  
III. korcsoport:                                     13-15 évesek 
IV. korcsoport          (csak a Fergetegesben): 16-18 évesek 
V. korcsoport           (csak a Fergetegesben): 19-24 éves korig  

 
Vegyes korosztályú versenyző pár csak az egymást követő korcsoportok között, legfeljebb 2 év korkülönbséggel 
lehetséges: Palánta-I.; I-II.; II-III; III-IV; IV-V. korcsoportokban. A korcsoportjukra vonatkozó versenykövetelmények és a 
besorolásuk az idősebb versenyző kora alapján történik. 
 
A versenyzők korcsoportba sorolásának elválasztó napja: a verseny napja (pl.:  a 2004. február 8-án született versenyző 
ezen a napon tölti be a 16. életévét, tehát a IV. korcsoportban indulhat). 

http://www.kenderke.hu/


 

 

 

A versenyszámok időtartama 

Minden versenyszám esetén 2 perc +/- 20 másodperc 

Táncanyag 

Szarvasi Országos Döntő  
A verseny anyaga: a továbbjuttató régió kötelező anyaga + egy szabadon választott tánc. 
Minden fordulóban ugyanazzal a táncanyaggal kell versenyezni, módosításra lehetőség nincs. 

Fergeteges Farsang 

Palánta korcsoport  

Kötelező táncok: nincs  

Szabadon választott táncok: bármelyik vidékről választott tánctípussal (pl.: ugrós, eszközös, csárdás, stb.). 

I-V. korcsoport: 

Kötelező táncok: A Közép-Dunántúli régió és Északra meghosszabbított térségében található táncokból (pl.: 
bakonyi, mezőföldi, Vág-Garam közi, Zobor-vidéki táncok). 

Szabadon választott táncok: Egy, a Kárpát-medence területéről választott, a kötelezőtől eltérő táncanyag, 
akár ugyanazon régióból is. (pl.: bakonyi táncok + Vág-Garam menti lassú és friss csárdás; vagy mezőföldi 
páros ugrós + szatmári táncok stb.). 

Követelmények 

-  Improvizáció 
-  A versenyzők szólóban vagy párban versenyeznek 
- Azonos neműek nevezése csak gyűjtésekben is fellelhető előadásmódok esetén lehetséges (pl.: pajtástánc, dus, 
csárdás, stb.) 
- A versenyen kísérésre nincs lehetőség. 
- Többes nevezés lehetséges (pl.: egy versenyző több párral, vagy párban és szólóban is). Minden nevezés díjazható, 
egy versenyző több díjat is nyerhet.  
- A szólóban és párban is nevezettek tánca lehet azonos tájegység, de különböző tánctípusú (pl.: szólóban dus, párban 
rábaközi lassú és friss csárdás). 
- A verseny ideje alatt a zsűritagok számára a műhelyek és a tanárok neve ismeretlen.  

Értékelés szempontjai 
 
- A tánc ismerete, jellemző szerkesztési elve, jellemző motívumok használata, stílusos mozgás 
- A tér használata 
- A tánctartalom és a zene illeszkedése, ritmikai árnyaltság 
- III. - V. korcsoportnál kapcsolattartás a zenekarral 
- Előadói magatartás, dinamikai árnyaltság 
- A tájegység viseletének megjelenítése, viselése 
- Kapcsolattartás a párral 
- Eszközhasználat 
 
Az értékelés nyilvánosan, a felkészítő tanárok és az érdeklődők jelenlétében történik. 
 
 



 

 

 

Díjazás  

A versenyzőket három főből álló szakmai zsűri értékeli. Szempontonként 0-1-2-3 pont adható, produkciónként minden 
zsűritag max. 18 pontot adhat. A maximális pontszám: Palánta korcsoportban 54 pont, I-V. korcsoportban: 108 pont. 

A legjobb teljesítményeket a zsűri legényeknél „Cifrabojtár díj”-jal, leányoknál „Csipkés keszkenő díj”-jal jutalmazza. 
A kiadott díjak számát a zsűri határozza meg. 

A zsűri bármennyi díjat kiadhat. A válogatón a díjazásban részesülő táncosokból a zsűri által javasoltak kerülnek a 
szarvasi országos döntőbe. A zsűri tagjai mindegyik régiós verseny lebonyolítása után döntést hoznak a továbbjutókról 
(fordulónként kb. 10 fő), de a továbbjutók névsorát csak az összes régiós forduló megrendezése után teszik közzé. 

Zene 
 

Minden versenyző számára a szervezők központi zenekart biztosítanak, amelynek összetétele hegedű – brácsa – 
cimbalom - nagybőgő. Saját zenekar csak abban az esetben hozható, ha a központi zenekar a kíséretet nem tudja 
vállalni (pl. cigánybotoló). 

A zenekar a leadott táncanyaghoz megfelelő dallamokból improvizál. 

A nevezés módja 

A kitöltött jelentkezési lap elektronikus küldésével: versenyek@kenderke.hu és a nevezési díj banki átutalásával. 

Nevezési díj: 2.000,- Ft/fő/versenyszám 

Református intézmény tanulói számára: 1000,- Ft/fő/versenyszám 

Számlaszám: Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola, Pannon Takarék 63200119-14926055 

A megjegyzésbe kérjük beírni: XY és VZ nevezési díja 

Átutalási határidő: 2020. január 15. 

 

 

 
 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT, SIKERES FELKÉSZÜLÉST KÍVÁNUNK! 

mailto:versenyek@kenderke.hu

