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IV. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (kamaracsoport)  

 

A verseny időpontja: 2014. május 9-10. 

Rendező: Hétpróbás Néptánciskola 

5600. Békéscsaba Luther u 6.  

Telefon/fax: 06-66-631-367  

E-mail: hetprobas@csabanet.hu   

Honlap: www.balassitancegyuttes.hu  

A verseny helyszín: Békés Megyei Jókai Színház 

        5600 Békéscsaba Andrássy u 3. 

 

A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolák néptánc tanszakain folyó nevelő-oktató 

munka színvonalának, tehetséggondozó tevékenységének bemutatása, értékelése, minősítése. 

Szakmai-módszertani tapasztalatok gyűjtése. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Területi válogatók és országos döntő. 

Résztvevők köre:  

Az alapfokú művészetoktatási intézmények néptánc tagozatos diákjai, az alábbi korcsoportok 

szerint.  

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 2000. június 1-je és 2003. május 31.,  

II.  korcsoport: 1997. június 1-je és 2000. május 31.,  

III. korcsoport: 1994. június 1-je és 1997. május 31. között született tanulók 

 

A nevezés feltételei: 

A kamaracsoport létszáma maximum 10 fő. 

A versenyre nevezett tanulók körében 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 kihelyezett osztályokat is beleértve - összesen 4 csoportot nevezhet a versenyre.  

A nevezéshez csatolni kell a növendékek tanulói azonosítószámát és születési adatait 

tartalmazó névsorát. A nevezési lapon fel kell tüntetni a korcsoportnak megfelelő életkortól 

eltérő tanulókat – nevükkel, adataikkal.  

A nevező iskola, felelős a versenyen induló tanulók egészségi állapotáért. 

 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott táncok. 

 

Kötelező táncok: A tantervi követelményeknek megfelelően, egy táncrend anyagából 

minimum két tánctípust tartalmazó szabad improvizáció. 

Időkeret 6 perc (+ - 30”) 

 

Szabadon választott táncok: A Kárpát-medence tánchagyományából táplálkozó, az adott 

korosztály életkori sajátosságait figyelembe vevő kamaratánc koreográfia.  

Maximális időkeret 7 perc. 

A verseny követelménye: 

A kötelező és szabadon választott táncok táncdialektusban térjenek el egymástól. 

A kötelező és szabadon választott táncok közül csak az egyik lehet nemzetiségi anyag. 

 

Értékelési szempontok: 

- színpadi megjelenés, 
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- ének – zene – tánc harmonikus egysége, 

- művészi hatás, koreográfiai megformálás, 

- táncfolklorisztikai hitelesség, 

- tánctudás, technikai felkészültség. 

 

A döntőbe jutott kamaracsoportok a területi válogatón bemutatott műsorukon (a kötelező és 

szabadon választott táncokon) nem változtathatnak. 

A kötelező és a szabadon választott táncok kíséretéről mindenkinek magának kell 

gondoskodnia. CD is használható. 

 

A döntőre való nevezés módja:  

Az országos döntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.balassitancegyuttes.hu 

letölthető 2014. április 11-étől. A nevezési lapot postai úton a Hétpróbás Néptánciskola (5600 

Békéscsaba Luther u 6.) és e-mailben a hetprobas@csabanet.hu címekre kell megküldeni. 

Kapcsolattartó: Mlinár Pál igazgató (telefon: 20-225-19-99) 

 

A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat 

adhat ki.  

 

A versenyző útiköltsége, valamint a kísérő tanár utazási költsége és a részvételi díja (szállás, 

étkezés) a nevező intézményt terheli. 

A versenyző részvételi költsége (szállás, étkezés) kétféle módon fizethető: a nevező intézmény 

vagy a versenyző által.  

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2014. április 25.  

 

TERÜLETI VÁLOGATÓK 

 

A területi válogatók ideje: 2014. április 4-étől 2014. április 14-éig. 

 

A válogatók anyaga azonos az országos verseny műsorával. Ezt a döntőre nem lehet 

megváltoztatni. 

 

A területi válogatók rendezői: 

Magyarpolányi Alapfokú Művészeti Iskola   
 8449 Magyarpolány, Dózsa Gy. u 6.  

 E-mail: igazgato@magyarpolany.hu 

Kapcsolattartó: Kovács Norbert (telefon: 06-20-378-64-59) 

Régiók: Nyugat-, Közép- és Dél-Dunántúl. 

 

Viganó Alapfokú Művészeti Iskola   
 5100 Jászberény, Serház u 9. 

Kapcsolattartó: Szűcsné Urbán Mária (telefon: 06-20-911-41-00) 

Régiók: Észak- és Dél-Alföld. 

 

Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 

2440 Százhalombatta, Szent István tér 5. 

E-mail: pesovarferencami@gmail.com 

Kapcsolattartó: Szigetvári József (telefon: 06-20-975-28-16) 

Régiók: Észak- és Közép-Magyarország.  

 

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2014. március 4-éig. 
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A nevezés módja: A nevezési lap a területi válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető és 

az iskola nevére és címére kell eljuttatni 2014. március 4-éig.  

A nevezési laphoz csatolni kell a növendékek születési adataival ellátott névsorát. 

 

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását! 

 

10 fő alatti nevezési létszám esetén az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal 

összevonja. Erről értesítést a nevezést befogadó rendező iskola küld. 

 

A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs. 

 

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. 

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2014. április 25. 


