
V. ORSZÁGOS KLASSZIKUS BALETT ÉS MODERN TÁNC VERSENY 

 

A verseny időpontja: 2013. április 19-20. 

Rendező: Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 

9023 Győr, Szabolcska u. 5-6. 

Telefon: 06-96-513-600, fax: 06-96-513-600 

Email címe: gytkasz-gyor@gytkasz-gyor.sulinet.hu 

Honlap: www.tanceskepzo.hu 

 

A verseny célja: A művészeti szakközépiskolák táncművészeti tagozatán tanulók szakmai tudásának, 

tánctechnikai felkészültségének, előadói képességének- életkoruknak megfelelő – felmérése, értékelése.  
A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogató és országos forduló. 

 

Kategóriák: 

A) Klasszikus balett  

a) szóló forma 

B) Modern tánc  

a) szóló forma 

b) duett forma 

 

Korcsoportok:  
I.    korcsoport: 9. évfolyam, 

II.  korcsoport: 10. évfolyam,  

III. korcsoport: 11. évfolyam,  

IV. korcsoport: 12. és a 13. évfolyam tanulói. 

Felső korhatár a verseny utolsó napjáig be nem töltött 20 év. 

 

A versenyen nem vehetnek részt azok a tanulók, akik a Magyar Táncművészeti Főiskola tanulói, valamint akik 

nem az iskolarendszerű képzésben vesznek részt. 

 

A verseny részei: A verseny mindkét kategóriája (formája) két részből, egy kötelező gyakorlat-összeállításból és 

egy szabadon választott versenyszámból áll. 

    
A verseny anyaga: egy kötelező és egy szabadon választott gyakorlat bemutatása.  

 

A kötelező gyakorlat egy olyan összeállítás, amely a klasszikus balett, vagy a modern (kortárs) tánc tantárgyak 

előírt tananyagát tartalmazza 2-3 percben, évfolyamokra bontva.  

A kötelező versenyfeladatot DVD, a zenei anyagot CD formájában postai utánvéttel kapja meg minden 

jelentkező iskola a rendező intézménytől 2012. október 31-éig.  

 

A szabadon választott versenyszám egy olyan koreográfia, amely a tanult elemek felhasználásával készült.  

A szabadon választott gyakorlat ideje: 

Klasszikus balett kategória (szóló forma):                                         maximum 2 perc. 

Modern (kortárs) tánc kategória (szóló vagy duett forma)                  maximum 3 perc. 
A szabadon választott gyakorlat kísérőzenéjét a versenyre CD formájában, versenyszámonként külön-külön 

kérjük elkészíteni és pontosan feliratozni.  

 

A verseny követelményei:  

1. A modern tánc kategória duett formájában kerülni kell az úgynevezett „szinkrontánc” formát, hangsúlyt kell, 

hogy kapjon két ember közötti kapcsolat technikailag és tartalmilag. 

2. A balett kategóriában a kötelező gyakorlatot a mozdulatok, a pontos bemutatás láthatósága érdekében testhez 

simuló öltözékben, a szabadon választott gyakorlatot a koreográfia stílusához illő öltözékben kell előadni. 

3. A modern kategóriáknak gyakorlatait a stílusnak megfelelően mezítláb vagy zokniban vagy forgótalpon 

szükséges (semmiképpen sem balett cipőben) előadni. 

4. Az időhatár túllépésekor a versenybizottság leállíthatja a produkciót.  

5. A versenybizottság az értékelés során nem veszi figyelembe a versenyző esetleges sérült állapotát.  
6. Sérült versenyző csak saját és nevező iskolája felelősségére vehet részt a versenyen.  

 

A nevezés módja:  

mailto:gytkasz-gyor@gytkasz-gyor.sulinet.hu
http://www.tanceskepzo.hu/


Az iskola mindkét kategóriában nevezheti növendékeit.  

A modern tánc kategóriában (szóló és duett formákban) az iskola korcsoporttól függetlenül maximum 10 

produkcióval nevezhet. 

A klasszikus balett kategóriában (szóló formában) nincs korlátozva a versenyzők, a produkciók száma. 

A nevezési lap az iskola honlapjáról www.tanceskepzo.hu letölthető 2013. január 5-étől, majd kitöltve a rendező 

iskola részére és címére kell eljuttatni.  

 

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

fedezi. 

A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a tanuló által. 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2013. február 15. 

 

http://www.tanceskepzo.hu/

