
VII. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (SZÓLÓ ÉS PÁROS) 

A verseny időpontja: 2021. május 14-15. 

Rendező: Bokréta Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 100789 

3980 Sátoraljaújhely, Árpád u. 10. 

Telefon: 06-47/322-215  

E-mail: bokretaiskola@gmail.com  

Honlap: www.bokretaiskola.hu  

A verseny helyszíne: Latabár Árpád Színház 

3980 Sátoraljaújhely, Táncsics tér 3. 

A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolák néptánc tanszakán tanuló diákok tudásának, 

felkészültségének és életkorának megfelelő művészi alkotó- és előadóképességének értékelése, 

kiemelkedő teljesítményének bemutatása. Tehetség azonosítás és tehetségkutatás, valamint az 

előző versenyeken díjazottak tehetségkövetése.  

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

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

A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes, 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. 

A verseny kategóriái: 

Szóló  

Páros  

A nevezés feltétele: 

Egy tanuló mindkét kategóriában egyszer nevezhető versenyzőként. Aki a szóló és páros 

kategóriában is már versenyzőként részt vesz, az kísérőként nem nevezhető. A verseny 

kategóriáira csak azok a tanulók nevezhetők, akik az alapfokú művészetoktatásban legalább két 

évfolyam (2019/2020, 2018/2019) követelményeit teljesítették (az előképző egy 

évnekszámítható be).  

SZÓLÓ KATEGÓRIA 

A nevezés feltétele: 

A szóló kategóriába csak fiúk nevezhetők. 

Korcsoportok:  

I. korcsoport: 2010. szeptember 1-je és 2012. augusztus 31. között,  

II. korcsoport: 2007. szeptember 1-je és 2010. augusztus 31. között, 

III. korcsoport: 2004. szeptember 1-je és 2007. augusztus 31. között,  

IV. korcsoport: 2001. szeptember 1-je és 2004. augusztus 31. között született tanulók. 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott táncok. 
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A verseny követelménye: 

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

bemutatniuk. 

A területi válogatók versenyanyagát (tájegység, táncrend) a döntőre nem lehet megváltoztatni. 

Kötelező táncok: 

I. korcsoport: Hegyközi verbunk 

Időkeret: 1’50” (+- 15 mp) improvizáció. 

II. korcsoport: Cigándi verbunk 

Időkeret: 2 perc (+- 20 mp) improvizáció. 

III. korcsoport: Alsóberecki hatoztató és fergeteges csapástánc 

Időkeret: 2 perc (+- 20 mp) improvizáció. 

IV. korcsoport: Dámóci verbunk 

Időkeret: 2 perc (+- 20 mp) improvizáció.  

Szabadon választható tánc: 2 perc (+- 20 mp) improvizáció. 

A kötelező táncoktól eltérő, az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programjában meghatározottak szerinti táncanyag, illetve saját nemzetiségi tánc az adott 

korosztály életkori sajátosságait figyelembe véve. Az első két korcsoportban szabadon 

választott táncként csak a Kárpát-medencében élő magyarság táncait lehet választani. A 

magyarsággal szorosan együtt élő, de nem a magyar etnikumhoz tartozó nemzetiségek, 

népcsoportok táncai itt nem táncolhatóak.  

Az improvizációknak koreográfiai elemeket nélkülöző, a gyermek(ek) saját egyéniségére és a 

választott táncra jellemző motívumkészletéből építkező rögtönzött táncnak kell lennie, a kiírt 

időtartam és a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével. 

PÁROS KATEGÓRIA  

A nevezés feltételei a versenyzőknél:  

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

A versenyző párok csak azonos korcsoportokból alakíthatók ki.  

A csak 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 a korcsoport életkori 

besorolásának megfelelő, vagy egy korcsoporttal idősebb besorolású versenyzőt. 

Korcsoportok:  

I. korcsoport: 2010. szeptember 1-je és 2012. augusztus 31. között,  

II. korcsoport: 2007. szeptember 1-je és 2010. augusztus 31. között, 

III. korcsoport: 2004. szeptember 1-je és 2007. augusztus 31. között,  

IV. korcsoport: 2001. szeptember 1-je és 2004. augusztus 31. között született tanulók.  

ORSZÁGOS DÖNTŐ  

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott táncok. 



A verseny követelménye: A regionális válogatók versenyanyagát (tájegység, táncrend) és 

előadóit (kivéve a kísérő táncost) a döntőre nem lehet megváltoztatni. 

Kötelező táncok:  

I. korcsoport: Hegyközi csárdás 

Időkeret: 2 perc (+- 15 mp) improvizáció. 

II. korcsoport: Cigándi lassú és friss csárdás 

Időkeret:  2 perc (+- 20 mp) improvizáció. 

III. korcsoport: Alsóberecki lassú és friss csárdás 

Időkeret: 2 perc (+- 20 mp) improvizáció. 

IV. korcsoport: Dámóci lassú és friss csárdás 

Időkeret: 2 perc (+- 20 mp) improvizáció.  

Szabadon választható tánc: 2 perc (+- 20 mp) improvizáció. 

A kötelező táncoktól eltérő, az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programjában meghatározottak szerinti táncanyag, illetve saját nemzetiségi tánc az adott 

korosztály életkori sajátosságait figyelembe véve. Az első két korcsoportban szabadon 

választott táncként csak a Kárpát-medencében élő magyarság táncait lehet választani. A 

magyarsággal szorosan együtt élő, de nem a magyar etnikumhoz tartozó nemzetiségek, 

népcsoportok táncai itt nem táncolhatók. 

Az improvizációknak koreográfiai elemeket nélkülöző, a gyermek(ek) saját egyéniségére és a 

választott táncra jellemző motívumkészletéből építkező rögtönzött táncnak kell lennie, a kiírt 

időtartam és a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével 

Értékelés 

Értékelés a döntőn: A 3 fős versenybizottság előzetesen kialakított értékelési szempontok 

alapján egymástól függetlenül, egyénileg értékeli a versenyzők teljesítményét. A 

versenybizottság elnöke és tagjai külön-külön legfeljebb 40-40 pontot adhatnak a versenyzők 

kötelező és szabadon választott táncainak bemutatására így feladatonként külön-külön 20-20 

pont adható. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege, ami 

legfeljebb 120 pont. 

Értékelési szempontok: 

- életkori sajátosság szerinti táncmegjelenítés, 

- zenei illeszkedés és művészi megformálás, 

- viselet és színpadi megjelenés, 

- a produkció impressziói és az improvizáció foka alapján adható plusz pontok. 

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

ki.  

REGIONÁLIS VÁLOGATÓK 

A válogatók ideje: 2021 április 7-től 17-ig. 

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

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

előadóit (kivéve a kísérő táncost) a döntőre nem lehet megváltoztatni. 

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



Régiók: 

Észak-Alföld: (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs- Szatmár-Bereg megye) 

„Hajdútánc” Alapfokú Művészeti Iskola,  

OM azonosító: 200340 

4025 Debrecen, Hatvan u. 32.  

Honlap: www.hajdufolk.hu 

E-mail: hajdufolk@gmail.com 

Közép-Magyarország:(Budapest, Pest megye) 

Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 040003 

2300 Ráckeve, Kossuth L. utca 16. 

Honlap:www.ranki.hu/ 

E-mail:titkarsag@ranki.hu 

Nyugat-Dunántúl: (Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye) 

Etalon Alapfokú Művészeti Iskola,  

OM azonosító: 102366 

9011 Győr, Dériné u. 11.  

Honlap: www.etalontanc.hu 

E-mail: etalonmi@t-online.hu; kdelbo@gmail.com 

Dél-Alföld: (Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád) 

Hétpróbás Néptánciskola Alapfokú Művészeti Iskola,  

OM azonosító: 102857 

5600 Békéscsaba, Luther u. 6.  

Honlap: www.balassitancegyüttes.hu 

E-mail: bte@balassitancegyüttes.hu 

Dél-Dunántúl:(Baranya, Somogy, Tolna megye) 

Család Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 037492 

8360 Keszthely Hunyadi u. 3. 

Honlap:www.csaladiskola.hu 

E-mail:csaladiskola@csaladiskola.hu 

Észak-Magyarország: (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye) 

Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, 

Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet,  

OM azonosító: 200679 

3300 Eger, Barkóczy utca 5.   

Honlap: www.gyakorlo.uni-eszterhazy.hu 

E-mail: ami@uni-eszterhazy.hu 

Közép-Dunántúl: (Komárom-Esztergom, Fejér és Veszprém megye)  

Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola,  

OM azonosító: 200330 

8000 Székesfehérvár, Malom u. 6.  

Honlap: www.arami.hu 
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E-mail: alba.regia.muvisk@gmail.com 

Értékelés a válogatókon: A 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított 

értékelési szempontok alapján egymástól függetlenül, egyénileg értékeli a versenyzők 

teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 40-40 pontot 

adhatnak a versenyzőknek a kötelező, illetve a szabadon választott műsor bemutatására, így 

feladatonként külön-külön 20-20 pont adható. A versenyzők végső pontszáma a 

versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 120 pont. 

Értékelési szempontok:  

- életkori sajátosság szerinti táncmegjelenítés, 

- zenei illeszkedés és művészi megformálás, 

- viselet és színpadi megjelenés,  

- a produkció impressziói és az improvizáció foka alapján adható plusz pontok. 

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

rendező iskola határozza meg. 

Az országos döntőn résztvevő tanulók várható létszáma: 60 fő 

NEVEZÉS 

Nevezés a regionális válogatókra a fenti intézményeknél:2021. március 5-ig. 

A nevezés módja: A versenykiírás mellékleteként megjelenő – az Oktatási Hivatal, illetve a 

területi válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető – nevezési lap használata kötelező! A 

nevezési lapokat postai és elektronikus úton a regionális válogatót rendező iskolának kell 

megküldeni. A nevezési laphoz kérjük mellékelni a KIR-ből kinyomtatott tanulói jogviszony 

igazoló lapot. Minden versenyző a diákigazolványát hozza magával a versenyre. 

A nevezési határidőt be kell tartani! 

Alacsony nevezési létszám esetén (10 produkció alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási 

Hivatal összevonja. Erről értesítést a nevezést befogadó rendező iskola küld. 

Nevezés az országos döntőre a döntőt szervező intézménynél 2021. április 27-ig. 

A nevezés módja: A versenykiírás mellékleteként megjelenő – az Oktatási Hivatal, illetve az 

országos döntőt rendező iskola honlapjáról (www.bokretaiskola.hu) letölthető – nevezési lap 

használata kötelező! A kitöltött nevezési lapot postai és elektronikus úton, a rendező iskola 

nevére és címére kell eljuttatni.  

Az országos döntővel kapcsolatos információkat a rendező iskola 2021. április 20-ig közzéteszi 

a honlapján. (www.bokretaiskola.hu) 

A nevezési laphoz kérjük mellékelni a KIR-ből kinyomtatott tanulói jogviszony igazoló lapot. 

Minden versenyző a diákigazolványát hozza magával a versenyre. 

A nevezési határidőt be kell tartani! 

Az országos döntő nevezési határideje: 2021. április 27. 
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