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VI. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (SZÓLÓTÁNC) 

 

A verseny időpontja: 2014. március 7-8. 

Rendező: Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és AMI, Zeneiskola 

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 4. 

Telefon/ fax: 06-66-321- 222 

E-mail: bekesbartok@gmail.com 

      Honlap: www.bekesbartok.hu 

 

A verseny célja: A tehetséges és szakmailag legjobb eredményeket elérő növendékek 

megismerése, megismertetése a szakmával, előadói és improvizációs képességeiknek 

felmérése. Fórum teremtése a legkiválóbb középfokú néptánc szakos tanulóknak arra, hogy 

számot adhassanak eredeti néptánc ismeretükről, magas színvonalú egyéni előadásmódjukról.  

A középfokú művészetoktatás néptánc műfajában folyó oktató-nevelő munka színvonalának 

mérése, értékelése.  

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogató és országos döntő, amely kétfordulós. 

 

A nevezés feltételei: Nevezhet a művészeti szakközépiskolák és szakiskolák táncművészeti 

tagozatainak minden olyan növendéke, aki OKJ-s záróvizsgával még nem rendelkezik.  

Az intézmények kategóriáktól és korcsoportoktól függetlenül tetszőleges számban 

nevezhetnek versenyzőt.  

Egy tanuló csak egy kategóriába nevezhető versenyzőként.  

Egy tanuló csak egy kategóriában, egyszer nevezhető kísérőpartnerként. 

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport:  9. évfolyam, 

II.  korcsoport: 10. évfolyam, 

III. korcsoport: 11. évfolyam, 

IV. korcsoport: 12. évfolyam. 

V.  korcsoport: 13. évfolyam tanulói. 

 

A verseny kategóriái: 

A) Szóló férfitánc 

B) Szóló párostánc 

C) Szóló párostánc, kísérővel 

 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott táncok. 

A verseny követelményei: 

A Szóló férfitánc kategóriában, a kötelező, illetve a szabadon választott táncokból 2 perc (+- 

20”) időtartamú improvizációkat matassanak be a versenyzők. 

A Szóló párostánc, valamint a Szóló párostánc, kísérővel kategóriákban, a kötelező, illetve a 

szabadon választott táncokból 2 perc (+ 30”) improvizációkat mutassanak be a versenyzők. 

A kötelező táncok feladata közvetlenül a bemutatás előtt kerül kihúzásra, a versenybizottság 

által összeállított zenei mennyiségek alapján. 

A versenykiírástól eltérő bemutatókat a versenybizottság kizárja a versenyből.  
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A) SZÓLÓ FÉRFITÁNC KATEGÓRIA 

 

Kötelező táncok: 

A tanulóknak mindkettő feladatból fel kell készülnie, de a versenyen – a bemutató előtt a 

versenyző által kihúzott – sorrendben kell, a kötelező táncokat bemutatnia.  

I. korcsoport: 

Verbunk és fergeteges csapástánc (Bodrogköz) 

II. korcsoport: 

Pajtástánc és verbunk (Galga-mente) 

III. korcsoport 

Szegényes és pontozó (Maros- Küküllő vidék) 

IV. korcsoport: 

Sűrű tempó és ritka tempó (Szék- Mezőség) 

V. korcsoport: 

Magyar verbunk és csárdás egyedül (Szatmár) 

 

Szabadon választott táncok: 

A kötelező aldialektusoktól eltérő táncanyagokat táncolhat. A szabadon választott táncokat a 

versenyzők a Kárpát-medence tánchagyományaiból választhatják. 

 

A kötelező táncok kíséretéről a rendező iskola gondoskodik.  

A szabadon választott táncok zenekíséretéről a versenyző gondoskodik. CD használata 

megengedett.  

A zenekari próbán a megjelenés kötelező, azt a versenybizottság megtekintheti. A zenekari 

próbán előírt próba felszerelésben jelenjenek meg a versenyzők. Lány növendékek: rendezett 

hajviselet, tornadressz, alsó szoknyák- szoknya, csizma illetve karaktercipő. Fiú növendékek: 

rendezett hajviselet, póló, csizmanadrág, csizma illetve más karaktercipő. 

 

B-C) PÁROSTÁNC KATEGÓRIÁK (szóló párostánc és szóló párostánc kísérővel) 

 

Kötelező táncok: 

A tanulóknak az alábbi feladatból fel kell készülnie, de a versenyen csak kettő – a bemutató 

előtt a versenyző által kihúzott – kötelező táncot kell bemutatnia.  

I. korcsoport: 

Hatoztató és friss csárdás vagy lassú és friss csárdás (Bodrogköz) 

II. korcsoport: 

Mars és bukós vagy lassú csárdás és bukós (Galga-mente) 

III. korcsoport: 

Forduló és szökő (Maros- Küküllő vidék) 

IV. korcsoport: 

Ritka csárdás és sűrű csárdás vagy szökős és sűrű csárdás (Mezőség) 

V. korcsoport: 

Magyar szóló és friss csárdás vagy csendes és friss csárdás (Szatmár) 

 

Szabadon választott táncok: 

A kötelező aldialektusoktól eltérő táncanyagokat táncolhat. A szabadon választott táncokat a 

versenyzők a Kárpát medence tánchagyományaiból választhatják. 

 

A kötelező táncok kísértéről a rendező iskola gondoskodik.  

A szabadon választott táncok zenekíséretéről a versenyző gondoskodik. CD használata 

megengedett.  
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A zenekari próbán a megjelenés kötelező, azt a versenybizottság megtekintheti. A zenekari 

próbán előírt próba felszerelésben jelenjenek meg a versenyzők. Lány növendékek: rendezett 

hajviselet, tornadressz, alsó szoknyák- szoknya, csizma illetve karaktercipő. Fiú növendékek: 

rendezett hajviselet, póló, csizmanadrág, csizma illetve más karaktercipő. 

 

A versenyzők teljesítményének értékelése:  

A versenyzők munkáját versenybizottság értékeli, minősíti az alábbi szempontok 

figyelembevételével: művészi hatás, tecnikai felkészültség, táncfolklórisztikai hitelesség, 

megformálás- szerkesztettség, ének- zene és tánc összhangja és a zenei illeszkedés, valamint a 

színpadi megjelenés. A B) és a C) kategóriában is az egyéni teljesítményt értékeli a 

versenybizottság a hagyományos párostánc szellemiségét tükröző előadásmód közben. 

 

A versenyzők díjazása: A versenybizottság kategóriánként és korcsoportonként I., II. és III. 

helyezéseket 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.  

 

A nevezés módja: A nevezési lap 2013. december 1-jétől az iskola honlapjáról 

www.bekesbartok.hu letölthető, majd a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni 

Kapcsolattartók: Csajányi Melinda, a rendező iskola igazgatója 

Telefon: 20/ 460-1494, e-mail: bekesbartok@gmail.com 

                           Szarka Zsolt, a rendező iskola Néptánc tanszakának vezetője 

Telefon: 20/ 421-4463, e-mail: szarkazsolt73@gmail.com 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2014. január 15. 
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NEVEZÉSI LAP 

 

VI. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (SZÓLÓTÁNC) 

 

Nevező iskola 

Neve:…………………………………………………………………………………………… 

Címe:…………………………………………………………………………………………… 

OM azonosítója: …………………………. 

A kapcsolattartó neve: …………………………………………………………………………. 

Telefonszáma:…………………………………………………………………………………... 

 

Versenyző (szóló) 

Neve:…………………………………………………………………………………… 

Születési év, hó, nap…………………………………………Tanulóazonosító: ………………. 

 

Versenyző páros neve: 

1.……………………..………………………………………………………………………… 

Születési év, hó, nap……………………………………… 

Tanulóazonosító:……………………. 

2………………………………………………………………………………………………… 

Születési év, hó, nap……………………………………… 

Tanulóazonosító:……………………. 

Felkészítő oktató neve:………………………………………………………………………… 

Telefonszáma…………………………………………………………………………………… 

 

Szabadon választott tánc:……………………………………………………………………….. 

 

Versenyző kísérővel neve: 

1.……………………..………………………………………………………………………… 

Születési év, hó, nap……………………………………… 

Tanulóazonosító:……………………. 

2.  Kísérő neve:…………………………………………………………………………………. 

Születési év, hó, nap……………………………………… 

Tanulóazonosító:……………………. 

Felkészítő oktató neve:………………………………………………………………………… 

Telefonszáma…………………………………………………………………………………… 

 

Szabadon választott tánc:……………………………………………………………………….. 

 

Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom! 

 

…………………………    ……………..………………    ………………………..   

 

        versenyző                          felkészítő                             igazgató 

 

 


