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V. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (kamaracsoport) 

 

A verseny időpontja:  2017. április 7-8. 

Rendező: Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti iskola 

OM azonosító: 100921 

4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 30. 

Telefon/fax: 06-42-506-520; 06-30-545-46-32  

E-mail: vlami@vlami.hu honlap: www.vlami.hu 

 A verseny helyszíne:  Váci Mihály Kulturális Központ, 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. 

 

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: Iskolai válogató, területi válogató (felvétel alapján), országos döntő. 

A résztvevők köre: Az alapfokú művészeti iskolák néptánc tagozatos diákjai.  

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 2004. június 1-je és 2007. május 31. között, 

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

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

IV. korcsoport: 1998. június 1-je és 2001. május 31. között született tanulók 

 

A nevezés feltételei: 

A kamaracsoport létszáma legkevesebb 6 fő, legtöbb 10 fő lehet.  

A nevező iskola felel a versenyen induló tanulók egészségi állapotáért. 

A verseny követelménye: 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a válogató felvételén bemutatott kötelező és szabadon 

választott táncokon, valamint a kamaracsoport összetételén a döntőben változtatni nem 

lehet! 
 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott táncok. 

A verseny követelményei: 

A kötelező és szabadon választott táncok táncdialektusban térjenek el egymástól! 

A kötelező és szabadon választott táncok közül az egyik táncnak a Kárpát-medencei 

magyarság táncának kell lennie. (A magyarsággal együtt élő nemzetiségek lassan 

asszimilálódó tánchagyományai nem tekinthetők magyar táncoknak.) A másik tánc a Kárpát-

medencei magyarság táncain túl, hazai nemzetiségi táncanyag, illetve a Kárpát-medence más 

népeinek tánca is lehet! 

 

Kötelező táncok: a tantervi követelményeknek megfelelően egy tájegység anyagából 

minimum két tánctípust tartalmazó, a tájegységre jellemző viseletben bemutatott, szabad 

improvizáció. Az improvizációk a színpadi körülmények ellenére is tükrözzék a paraszti 

tánchagyományban kialakult improvizációs táncolási forma jellegzetességeit: pl. táncra kérés, 

rendre táncolás, a tánc megköszönése, nótázás, táncszók hallatása a tánc közben, stb! 
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I. korcsoport:  

A Dunai vagy a Tiszai táncdialektus tájegységeinek valamely táncrendjéből legalább két 

tánctípust tartalmazó szabad improvizáció. 

Választható tánctípusok: eszközös pásztortánc, ugrós, csárdás, verbunk. 

Időkeret: 5 perc (+ - 30”)  

II. korcsoport:  

A Dunai vagy a Tiszai táncdialektus tájegységeinek valamely táncrendjéből legalább két 

tánctípust tartalmazó szabad improvizáció. 

Választható tánctípusok: eszközös pásztortánc, ugrós, csárdás, verbunk. 

Időkeret: 5 perc (+ - 30”)  

 

III. korcsoport:  

A Tiszai vagy az Erdélyi táncdialektus tájegységeinek valamely táncrendjéből legalább két 

tánctípust tartalmazó szabad improvizáció. 

Választható tánctípusok: botoló, oláhos, csárdás, verbunk, régi páros tánc, legényes. 

Időkeret: 6 perc (+ - 30”)  

 

IV. korcsoport:  

A Tiszai vagy az Erdélyi táncdialektus tájegységeinek valamely táncrendjéből legalább két 

tánctípust tartalmazó szabad improvizáció. 

Választható tánctípusok: botoló, oláhos, csárdás, verbunk, régi páros tánc, legényes. 

Időkeret: 6 perc (+ - 30”)  

 

Szabadon választott táncok:  

- a Kárpát-medence tánchagyományából táplálkozó, az adott korosztály életkori sajátosságait 

figyelembe vevő kamaratánc koreográfia.  

- A koreográfia időtartama minimum 5 perc, maximum 7 perc.  

 

A kötelező táncok kíséretéhez a rendező iskola központi zenekart biztosít. Zenei kíséretként 

hangfelvétel is használható.  

 

Értékelés a döntőn:  

A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők 

teljesítményét. A versenybizottság elnöke és tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot 

adhatnak a versenyző kamaracsoportok kötelező és szabadon választott táncainak 

bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege, 

ami legfeljebb 120 pont. 

 

Értékelési szempontok: 

- tánctudás, technikai felkészültség 

- táncfolklorisztikai hitelesség 

- ének - zene - tánc harmonikus egysége 

- színpadi megjelenés 

- művészi hatás, koreográfiai megformálás 

 

A verseny díjazása: a versenybizottság korcsoportonként I. II. és III. helyezést és különdíjakat 

adhat ki.  

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

étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.  

Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs! 
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Nevezés a döntőre:  

Az országos döntővel kapcsolatos információk a rendező iskola honlapjáról (www.vlami.hu) 

letölthetők 2017. február 24-étől. 

A nevezési lapot postai úton a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola címére (4400 

Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 30.) és a vlami@vlami.hu e-mail címre kell megküldeni. 

Kapcsolattartó: Demarcsek György igazgatóhelyettes (telefon: 30-938-98-79) 
 

TERÜLETI VÁLOGATÓ  

A válogató verseny anyaga: a döntő kötelező és szabadon választott táncai. 
 

A kötelező és szabadon választott táncokról jó minőségű, világos, próbatermi felvételt kell 

készíteni.  

A felvétel tartalmi és formai követelményei: 

A felvétel egységes formátumú legyen, pl. mp4-kiterjesztésű, minősége lehetőleg 480p, vagy 

maximum 720p. 

A felvételen a versenyzők csak próbaruhában szerepelhetnek. Kérem, figyeljenek arra, hogy a 

próbaruhán ne legyen az intézményre utaló feliratozás, valamint a felkészítő tanár(ok) se 

legyenek láthatóak.  

A műsor vágatlan felvételét DVD-n vagy CD-n kell megküldeni.  

Egy-egy DVD vagy CD csak egy kamaracsoport műsorát, táncait tartalmazhatja. A felvétel 

megnevezése csak a néptánccsoport korcsoportja és a jeligéje lehet, a borítóra is csak ezt 

szabad felírni. 

A verseny követelményei: 

A döntőbe jutott kamaracsoport a válogatón bemutatott kötelező és szabadon választott 

táncain, valamint a csoport összetételén nem változtathat! 
 

Nevezés a válogatóra: 

A válogató (első forduló) nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.vlami.hu 

letölthető 2017. január 6-ától. 
 

A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs. 
 

A felvétel beadásának módjai:  

Nagy borítékba kérjük elhelyezni a következőket: 

1. A jeligével, korcsoporttal ellátott műsort (kötelező és szabadon választott táncokat) 

tartalmazó DVD-t vagy CD-t. 

2. Azonos jeligével, korcsoporttal megjelölt zárt borítékban a kamaracsoport nevezési lapját. 
 

A felvételek postára adásának határideje: 2017. január 25. 

A felvételeket kérjük ajánlott küldeményként feladni a következő címre: 

Oktatási Hivatal ÉVO     

1363 Budapest, Pf. 84. 

A borítékra írják rá: V. Országos Néptáncverseny (kamaracsoport) kötelező és szabadon 

választott táncai (területi válogató). 

A versenybizottság csak a határidőben feladott felvételeket értékeli. 
 

A 3 fős versenybizottság a megküldött felvételek megtekintése után az előzetesen kialakított 

értékelési szempontok alapján pontozza az egyes kamaracsoportok teljesítményét. A 

versenybizottság külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhat a versenyző műsorára. A 

versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami 

legfeljebb 60 pont. 
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Értékelési szempontok: 

- tánctudás, technikai felkészültség 

- táncfolklorisztikai hitelesség 

- ének - zene - tánc harmonikus egysége 

- művészi hatás, koreográfiai megformálás 

 

A felvétel technikai minőségét a Versenybizottság nem értékeli. 

 

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

döntőt rendező iskola határozza meg. 

 

A döntőbe jutott kamaracsoportok névsorát a rendező iskola honlapján, www.vlami.hu címen 

2017. február 27-éig közzéteszi a döntővel kapcsolatos információkkal együtt. 

Az országos döntőre való nevezés határideje 2017. március 3. 
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