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V. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (SZÓLÓ ÉS PÁROS) 

 

A verseny időpontja: 2015. május 15-16. 

Rendező: Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola 
7400 Kaposvár, Csokonai utca 1.  

Telefon: 06-82-512-228  

E-mail: együdmuvisk@somogy.hu 

A verseny helyszíne: Együd Árpád Kulturális Központ – Agora 

7400 Kaposvár, Csokonai utca 1. 

 

A verseny célja: Az alapfokú néptánc oktatásában a legjobb eredményeket elérő növendékek 

megismerése, az előadói és improvizációs képességeiknek felmérése, továbbá az oktató-

nevelő munka színvonalának mérése, értékelése. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny 

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

A verseny kategóriái:  

A) Szóló  

B) Páros  

 

A nevezés feltétele: 

Egy tanuló, csak egy kategóriában nevezhető versenyzőként. 

 

A) SZÓLÓ KATEGÓRIA 

 

A nevezés feltétele: 

A szóló kategóriába csak fiúk nevezhetők. 

 

Korcsoportok:  

I.    korcsoport: 2003. január 1-je és 2005. december 31. között,  

II.  korcsoport: 2001. január 1-je és 2002. december 31. között,  

III. korcsoport: 1998. január 1-je és 2000. december 31. között született tanulók.  

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott táncok. 

 

A verseny követelménye: 

A versenyzőknek mindkettő kategóriában egy kötelező, és egy szabadon választott táncot kell 

bemutatniuk. 

A versenyen bemutatott műsorszámoknak (tájegység, táncrend) meg kell egyeznie a verseny 

összes fordulójában. 

 

Kötelező táncok: 

I. korcsoport: Somogyi kanásztánc és verbung (ugrós) 

2 perces (+ - 20 mp) improvizáció.  

II. korcsoport: Somogyi kanásztánc és verbung (ugrós) 

2 perces (+ - 20 mp) improvizáció.  

III. korcsoport: Bukovinai silladri, vagy verbunk, vagy verbunk silladri 

2 perces (+ - 20 mp) improvizáció. 

 

Szabadon választott tánc: 2 perces (+ - 20 mp) improvizáció. 
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A kötelező táncoktól eltérő, az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi program-

jában (27/1998 MKM rendelet) meghatározottak szerinti táncanyag, illetve saját nemzetiségi 

tánc az adott korosztály életkori sajátosságait figyelembe véve. 

Az improvizációk koreográfiai elemeket nélkülöző, a gyermek (ek) saját és a választott táncra 

jellemző motívumkészletéből építkező stílusos, rögtönzött táncolás legyen, a kiírt időtartam, 

és a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével. 

 

B) PÁROS KATEGÓRIA  

 

A nevezés feltételei a versenyzőknél:  

A páros kategóriában egy fiú és egy lány, esetleg két lány nevezhető.  

A versenyző párok csak azonos korcsoportokból alakíthatók ki.  

A páros kategóriában versenyző egyszer lehet kísérő is. 

 

A nevezés feltételei a kísérőknél: 

A versenyben nevező táncos kísérője csak azonos, vagy egy korcsoporttal idősebb lehet. 

Aki szóló kategóriában versenyző, páros kategóriában kísérőként csak egyszer nevezhető.  

Az, aki nem indul versenyzőként maximum kétszer kísérhet, az életkorának megfelelő, vagy 

egy korcsoporttal idősebb besorolású versenyzőt. 

 

Korcsoportok:  

I.    korcsoport: 2003. január 1-je és 2005. december 31.  között, 

II.  korcsoport: 2001. január 1-je és 2002. december 31. között, 

III. korcsoport: 1998. január 1-je és 2000. december 31. között született tanulók. 

  

ORSZÁGOS DÖNTŐ  

 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott táncok. 

A verseny követelménye: A bemutatott műsorszámoknak (tájegység, táncrend) meg kell 

egyeznie a verseny összes fordulójában. 

 

Kötelező táncok:  

I. korcsoport: Somogyi páros kanász és verbung (ugrós) 

2 perces (+ - 20 mp) improvizáció. 

II. korcsoport: Somogyi páros kanász és verbung (ugrós), vagy ugrós és friss csárdás 

2 perces (+ - 20 mp) improvizáció. 

III. korcsoport: Bukovinai csárdás és silladri, vagy silladri 

2 perces (+ - 20 mp) improvizáció. 

 

Szabadon választott tánc: 2 perces (+/ - 20 mp) improvizáció. 

A kötelező táncoktól eltérő, az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi program-

jában (27/1998 MKM rendelet) meghatározottak szerinti táncanyag illetve saját nemzetiségi 

tánc az adott korosztály életkori sajátosságait figyelembe véve. 

Az improvizációk koreográfiai elemeket nélkülöző, a gyermek (ek) saját és a választott táncra 

jellemző motívumkészletéből építkező stílusos, rögtönzött táncolás legyen a kiírt időtartam, és 

a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével. 
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A döntő nevezés módja: Az országos döntő nevezési lapját a rendező iskola 2014. április 21-

én elektronikusan megküldi, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni 

postai úton és elektronikusan 2015. április 24-éig.  

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!  

 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étke-

zés) a nevező intézmény gondoskodik.  

A döntőn nevezési díj nincs! 

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2015. április 24.  

 

REGIONÁLIS VÁLOGATÓK 

A válogatók ideje: 2015. április 9-étől 2015. április 16-áig. 

 

A válogatók anyaga: az országos döntő kötelező és szabadon választott táncai.  

A verseny követelménye: A válogatón bemutatott műsorszámoknak (tájegység, táncrend) meg 

kell egyeznie a döntő műsorával. 

 

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

Régiók: 

Észak-Alföld:  

„ Hajdútánc” Alapfokú Művészeti Iskola  

4025 Debrecen, Hatvan u. 32. Telefon: 06-52-419-638 

E-mail: hajdufolk@freemail.hu   

Közép-Magyarország:  

Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 

2440 Százhalombatta, Szt. István tér 5. Telefon: 06-23-358-973 

E-mail: pfami@freemail.hu; pesovarferencami@gmail.com 

Nyugat-Dunántúl:  

Etalon Alapfokú Művészeti Iskola 

9011 Győr, Dériné u. 11.  Telefon: 06-96-519-543 

E-mail: etalonmi@axelero.hu 

Dél-Alföld: 

Hétpróbás Néptánciskola 

5600 Békéscsaba, Luther u. 6. Telefon: 06-66-631-367 

E-mail: hetprobas@csabanet.hu  

Dél-Dunántúl:  

Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

8600 Siófok, Március 15. park 2. Telefon: 06-84-311-309, 06-84-311-740  

E-mail: iroda@vakbottyan-siofok.sulinet.hu 

Észak-Magyarország:  

Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola  

3100 Salgótarján, József Attila u. 2/A  Telefon: 06-32-511-455  

E-mail: titkar_vaczi@starjan.hu 

Közép-Dunántúl:  

Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola 
8000 Székesfehérvár, Malom u. 6. Telefon: 06-22-501-700, 06-22-312-795 

E-mail: titkarsag@arami.hu 

 

Nevezés a regionális válogatókra a fenti intézményeknél: 2015. március 3-áig. 
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Nevezés módja: A nevezési lapokat postai és elektronikus úton a regionális válogatót rendező 

iskolának kell megküldeni.  

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását! 

Alacsony nevezési létszám esetén (10 fő alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hiva-

tal összevonja. Erről értesítést a nevezett 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 dön-

tőt rendező iskola határozza meg.    

A regionális válogatókon nevezési és részvételi díj nincs! 

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2015. április 24. 


