
V. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (CSOPORTOS) 

 

A verseny időpontja: 2013. április 12-13. 

Rendező: Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola 

1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33 

Telefon/fax: 06-1-424-56-41 

E-mail: nadasdy@hawk.hu 

Honlap: www.nadasdy.suli.hu  

Az országos döntő helyszíne: Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ   
1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33. 

 
A verseny célja: Az oktató-nevelő munka színvonalának felmérése, értékelése az alapfokú művészetoktatás 

néptánc tanszakain, lehetőség teremtés a tapasztalatszerzésre. A tanulói improvizációs képesség színvonalának 

emelése. A tánc közbeni viselkedés, ill. a tánc képét formáló egyéb tényezők fontosságának tudatosítása a 

tanulókban. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogató, területi válogató, országos döntő. 

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 2005. június 1-je és 2007. május 31. között,  

II.  korcsoport: 2002. június 1-je és 2005. május 31. között,  

III. korcsoport: 1999. június 1-je és 2002. május 31. között,  
IV. korcsoport: 1996. június 1-je és 1999. május 31. között,  

V.  korcsoport: 1993. június 1-je és 1996. május 31. között született tanulók 

 

A nevezés feltételei: 

A korcsoport részére meghatározott életkortól eltérő (egy évvel fiatalabb vagy egy évvel idősebb) életkorú 

tanulók létszáma nem haladhatja meg a nevezett tanulók összlétszámának a 20 %-át.  

Egy iskola – a telephelyek számától függetlenül – összesen 5 csoportot nevezhet a versenyre.  A nevezéshez 

csatolni kell a növendékek tanulói azonosítószámát tartalmazó névsorát, valamint diákigazolványuk másolatát. A 

korcsoporttól eltérő életkorú tanulókat a nevezési lapon külön csoportosítva kell feltüntetni az adataikkal együtt.  

A nevező iskola felelős a versenyen induló tanulók egészségi állapotáért. 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 
 

A verseny anyaga: Kötelező, kötelezően választható és szabadon választott táncok. 

 

Kötelező és kötelezően választható táncok: Csoportos improvizáció. 

Minden improvizációban legalább két tánctípusnak szerepelnie kell, a kötelező és kötelezően választható 

tánctípusokból. 

Az improvizáció során törekedni kell a megnevezett kistájak táncéletének, táncos szokásainak pl. táncrakérés, a 

tánc megköszönése, nótázás tánc közben stb. alkalmazására.  

 

I. korcsoport:  

Kötelező tánc: ugrós 
Kötelezően választható tánctípusok: népi játék vagy  mutatványos szólótánc (kanásztánc, seprűtánc típus)  

(A korcsoport életkori sajátosságainak figyelembevételével.) 

Műsoridő: 4-5 perc. 

 

II. korcsoport:  

Kötelező tánc: csárdás. 

Kötelezően választható tánctípusok: népi játék vagy ugróstánc  vagy mutatványos szólótánc (kanásztánc, 

seprűtánc)  

(A korcsoport életkori sajátosságainak figyelembevételével.) 

Műsoridő: 5-6 perc. 

 

III. korcsoport:  
Kötelező táncok: verbunk és csárdás. 

Kötelezően választható tánctípusok: népi játék vagy ugróstánc vagy eszközös tánc vagy forgós- forgatós páros 

tánc  
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(A korcsoport életkori sajátosságainak figyelembevételével.) 

Műsoridő: 5-6 perc. 

 

IV. korcsoport:  

Kötelező táncok: verbunk és csárdás. 

Kötelezően választható tánctípusok: körtánc vagy ugrós vagy eszközös tánc vagy átmeneti legényesek vagy 

forgós- forgatós tánc 

(A korcsoport életkori sajátosságainak figyelembevételével.) 

Műsoridő: 6-7 perc. 

 

V. korcsoport:  
Kötelező táncok: erdélyi legényes és páros táncok (a táncrendi hagyományok figyelembevételével) 

Kötelezően választható tánctípusok: körtánc vagy erdélyi legényes és páros táncok 

Műsoridő: 6-7 perc. 

 

Szabadon választott táncok:  

Az adott korosztály életkori sajátosságait figyelembe vevő színpadi bemutató (koreográfia vagy improvizáció) a 

Kárpát-medence magyar tánchagyományából. A Kárpát-medencében a magyarsággal együtt élő, s a magyarság 

tánchagyományiban is szerepelő táncokat táncoló, de etnikailag nem a magyarsághoz tartozó táncosok, famíliák 

pl. a kalotaszegi roma prímás, Árus Feri és családja táncai e fordulóban nem választhatóak. A hazai 

nemzetiségek e fordulóban a saját nemzetiségük táncait is választhatják. 

 
A szabadon választott feladatnál a maximum időtartam 6 perc, ettől +/- 30 mp eltérés lehet. 

 

A kötelező és a szabadon választott táncok kíséretéről mindenkinek magának kell gondoskodnia, a szabadon 

választott táncoknál CD is használható. 

A kötelező táncot központi zenekar is kísérheti. Központi zenekari kíséret igényét a döntőre váló nevezéskor (a 

nevezési lapon) jelezni kell! 

 

Az országos döntő értékelése: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a 

versenyző néptánccsoportok teljesítményét az értékelőlapon meghatározott szempontok alapján. Egy-egy 

versenyző csoport végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege. 

 

A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II., és III. helyezést és különdíjakat adhat ki. 
 

A tanuló nevezési díját és útiköltségét és a kísérő tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevező intézmény 

fedezi. 

A tanuló részvételi költsége fizethető: a nevező intézmény által 

 

Az országos döntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.nadasdy.suli.hu letölthető: 2013. február 27-

étől. A nevezés határideje: 2013. március 8. 

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását! 

 

TERÜLETI VÁLOGATÓK 

A területi válogatók ideje: 2013. február 16-ától 2013. február 26-áig. 
 

A válogatók anyaga: Az országos döntő kötelező, kötelezően választható és szabadon választott táncai. 

A verseny követelménye: A válogatón bemutatott műsorszámokon (tájegység, táncrend) a döntőre nem 

változtatható meg. 

 

Az Oktatási Hivatal a regionális válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg: 

Észak- és Dél-Alföld:  

Kőrösi Csoma Általános Iskola és Konstantin AMI 

5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Telefon: 52-531-775 

E-mail: korosi1@chello.hu 

Közép-Magyarország:  

Pesovár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
2440 Százhalombatta, Szt. István tér 5. Telefon: 23-358-973 

E-mail: pfami@freemail.hu 

Nyugat Dunántúl: 
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Etalon Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

9011 Győr, Déryné u. 11. Telefon: 96-519-542 

E-mail: etalonmi@axelero.hu 

Dél-Dunántúl: 

 Együd Árpád Kulturális Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

8100. Kaposvár, Csokonai u. 1. Telefon: 82-512-228 

E-mail: egyudmuvisk@somogy.hu 

Észak-Magyarország:  

Vidróczki Alapfokú Művészeti Iskola 

3200 Gyöngyös, Barátok tere 3. Telefon: 37-500-362 

E-mail: postmaster@vidroczki.t-online.hu 
Közép-Dunántúl: 

Alba Regia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

8000 Székesfehérvár, Malom u. 6. Telefon: 22-501-700, 22-312-795 

E-mail: titkarsag@arami.hu 

 

Nevezés a regionális válogatókra a fenti intézményeknél: 2013. január 18-áig. 

 

Nevezés módja: A nevezési lapok postai és elektronikus úton a regionális válogatót rendező iskolának kell 

megküldeni.  

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását! 

 
Alacsony nevezési létszám esetén (10 csoport alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. 

Erről értesítést a nevezést befogadó rendező iskola küld. 

 

A válogatók értékelése: A területi válogatókon 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított 

értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzők teljesítményét. 

A döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező iskola 

határozza meg. 

A regionális válogatón nevezési és részvételi díj nincs. 

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2013. március 8. 
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