
III. „GAÁL AUTENTIKA”  
EMLÉK SZÓLÓ NÉPTÁNCVERSENY GAÁL ANDRÁS TISZTELETÉRE 

Törökszentmiklós, 2019. október 19. 

 
Az Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény, valamint 

a Miklós Néptáncegyüttes szóló néptáncversenyt hirdet, melynek névadója Gaál András, örökös 

aranysarkantyús táncos, a Miklós Néptáncegyüttes egykori művészeti vezetője. 

Célunk, hogy a gyermek és ifjúsági (9-18 éves) korosztály önálló bemutatkozási, találkozási, 
megmérettetési lehetőséget kapjon. 

 

A versenyre a 2001. január 1-től 2010. december 31-ig született fiatalok jelentkezését várjuk. 
A jelentkezőket három korcsoportra bontjuk: 

 

I. Korcsoport: 2007. január 1-je és 2010. december 31-e között születettek (9-12 év) 

II. Korcsoport: 2004. január 1-je és 2006. december 31-e között születettek (13-15 év) 

III. Korcsoport: 2001. január 1-je és 2003. december 31-e között születettek (16-18 év) 

 

A verseny két kategóriában kerül megrendezésre: fiúszóló és páros. Mindkét kategóriában kötelező és 

szabadon választott táncokat kell bemutatni. 

 kísérőpartnerrel történő nevezés esetén a nem versenyző kísérőpartner csak azonos 
korcsoportú lehet 

 egy versenyző kísérőpartnerként legfeljebb egy másik versenyzőt kísérhet 

 kérjük, nevezés előtt a versenyszabályzatot is ismerjék meg 
 

Az első korcsoport versenyzőinek csak egy szabadon választott produkcióval kell készülniük.  

 

A fiú szólisták kötelező anyaga a II. korcsoportban (13-15 évesek): 

Szilágysági férfitáncok 
A párosok kötelező anyaga a II. korcsoportban (13-15 évesek):  

  Szilágysági lassú és friss csárdás 

A férfi szólisták kötelező anyaga az III. korcsoportban (16-18 évesek):  
  Felcsíki férfitáncok 

A párosok kötelező anyaga az III. korcsoportban (16-18 évesek):  

  Felcsíki lassú és sebes csárdás 
 

Szabadon választott: 

 a kötelező táncanyagon kívül bármely más tájegység táncából 2 perces (+,- 10) 
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. 

 

 

 
Verseny értékelése: 

 A zsűri tagjai produkciónként 10-10 pontot osztanak ki a versenyző táncosoknak. A 

kötelező- és a szabadon választott táncokban maximálisan 100 pont érhető el. (kötelező- 

50p, szabadon választott-50p) 

Verseny minősítése: 

 ARANY minősítésben részesül a 90-100 pontot elért versenyző(k) 



 EZÜST minősítésben részesül a 70-89 pontot elért versenyző(k) 

 BRONZ minősítésben részesül a 50-69 pontot elért versenyző(k) 

 
 

 

Nevezési határidő: 2019. október 11. 
Határidőn túl érkezett nevezéseket nem fogadunk el! 

 

Nevezési lapokat a következő e-mail címre kérjük eljuttatni:  

e-mail: miklosneptanc@gmail.com   
 

Nevezési díj: 1000,- Ft/versenyző  

A nevezési díjat átutalással az IKK 10700309-67181131-51100005 számlaszámra kérjük befizetni 

III. „Gaál András néptáncverseny – nevezési díj XY részére/vagy x főre+ névsor” megjelöléssel!  

Kérjük, hogy csoporton/iskolán belül lehetőség szerint 1 db befizetés legyen. A befizetési igazolás 

fénymásolatát a jelentkezési laphoz kérjük csatolni. Számlát a nevezési lapon feltüntetett 

„számlázási cím” nevére állítunk ki és a regisztrációnál tudjuk átadni. 

 A nevezési lap letölthető a kiírással együtt a www.miklosneptancegyuttes.hu, a www.ivk.hu és a 

Miklós Néptáncegyüttes hivatalos Facebook oldaláról. 

http://www.ivk.hu/

