VIII. ORSZÁGOS KLASSZIKUS BALETT- ÉS MODERN TÁNC VERSENY
A verseny időpontja: 2019. március 16-17.
Rendező: Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium
OM azonosító: 027425
7624 Pécs, Radnics u. 9.
Telefon: (72) 517-950; (30) 357-60-25
E-mail: iskola@pecsimuveszeti.hu; sz.m.szabomarci@gmail.com
honlap: www.pecsimuveszeti.hu
A verseny célja: A művészeti szakgimnáziumok 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 döntő.
A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az azon
való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi díjhoz!
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás,
étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.
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 nevezés feltételei:
A versenyen nem vehetnek részt azok a tanulók, akik a Magyar Táncművészeti Egyetem tanulói,
valamint akik nem az iskolarendszerű képzésben vesznek részt.
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 verseny részei: A verseny mindkét kategóriája (formája) két részből, egy kötelező gyakorlatösszeállításból 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 tananyagának felhasználásával készült 2-3 percben. Minden tanuló az általa
nevezett összes formában be kell, hogy mutassa kötelező gyakorlatát.
A kötelező versenyfeladatokat az Oktatási Hivatal elektronikusan teszi elérhetővé 2018. október
21-éig. Az elérés módjáról az Oktatási Hivatal tájékoztatja az érintett intézményeket.
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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 szabadon választott gyakorlat zenei
anyagának adatait (szerző, mű címe, a részlet időtartama) a nevezésekkel együtt meg kell küldeni
a döntőt rendező intézménynek.
A verseny követelményei:
1. A modern tánc kategória duett formájában hangsúlyt kell, hogy kapjon két ember közötti
kapcsolat, művészi előadásmód, tartalom.
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 klasszikus balett kötelező gyakorlatok: A mozdulati egységek között a versenyzők
tarthatnak hosszabb, lélegzetvételnyi szünetet. (Közép, kisugrás, nagyugrás.)
4. A modern kategóriáknak gyakorlatait a stílusnak megfelelően mezítláb, vagy zokniban, vagy
forgótalpon szükséges (semmiképpen sem balett cipőben) előadni.
5. Az időhatár túllépésekor a versenybizottság leállíthatja a produkciót.
6. A versenybizottság az értékelés során nem veszi figyelembe a versenyző esetleges sérült
állapotát.
7. A modern kategóriák kötelező gyakorlatainak összekötő lépései, és azok irányai variálhatók,
oly módon, hogy a technikai elemek a megadott formában, és zenei helyen kerüljenek
előadásra.
Értékelés az országos döntőn: a versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül,
egyénileg értékelik (az értékelőlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzők
teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20–20 pontot
adhatnak a versenyzőknek a kötelezően és szabadon választott táncok bemutatására, ami
legfeljebb 60 pont feladatonként.
A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által a kötelező és a szabadon
választott táncokra külön-külön adott pontok összege, legfeljebb 120 pont.
Értékelési szempontok: technikai kivitelezés, esztétikus bemutatás, meggyőző előadásmód,
fizikai és érzelmi-gondolati kapcsolat megjelenése (duett formában).
A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdíjakat
adhat ki.
A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.pecsimuveszeti.hu letölthető 2019.
január 7-től, amit kitöltve a rendező iskola részére és címére kell eljuttatni.
Az országos döntő nevezési határideje: 2019. február 8.
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