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VI. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (SZÓLÓ ÉS PÁROS) 

A verseny időpontja: 2018. május 4-5. 

Rendező: Bokréta Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 100789 

3980 Sátoraljaújhely, Árpád u. 10. 

Telefon: 06-47-322-215  

E-mail: bokretaiskola@gmail.com  

A verseny helyszíne: Latabár Árpád Színház 

3980 Sátoraljaújhely, Táncsics tér 3. 

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

életkorának megfelelő művészi alkotó- vagy előadóképességének értékelése, kiemelkedő teljesítményének bemu-

tatása. Tehetségazonosítás és tehetségkutatás. A szaktanárok munkájának megismerése, tevékenységük segítése. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

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

A verseny kategóriái:  

A) Szóló  

B) Páros  

A nevezés feltétele: 

Egy tanuló mindkét kategóriában egyszer nevezhető versenyzőként. Aki a szóló és páros kategóriában is már ver-

senyzőként részt vesz, az kísérőként nem nevezhető. A verseny kategóriáira csak azok a tanulók nevezhetők, akik 

az alapfokú művészetoktatásban legalább két évfolyam követelményeit teljesítették (az előképző is beleszámít).  

A nevezési laphoz kérjük mellékelni a KIR-ből kinyomtatott tanulói jogviszony igazoló lapot, valamint a diákiga-

zolvány másolatát. Minden versenyző a diákigazolványát hozza magával a versenyre. 

A) SZÓLÓ KATEGÓRIA 

A nevezés feltétele: 

A szóló kategóriába csak fiúk nevezhetők. 

Korcsoportok:  

I.    korcsoport: 2007. szeptember 1-je és 2009. augusztus 31. között,  

II.  korcsoport:  2003. szeptember 1-je és 2007. augusztus 31 között,  

III. korcsoport: 1999. szeptember 1-je és 2003. augusztus 31. között született tanulók.  

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott táncok. 

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: Mezőföldi ugrós, vagy kanásztánc, vagy sárközi cinegés. 

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

II. korcsoport: Mezőföldi ugrós, vagy kanásztánc vagy sárközi cinegés. 

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

III. korcsoport: Nyírségi oláhos és csapás. 

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

Szabadon választható tánc: 2 perc (+- 20 mp) improvizáció. 
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A kötelező táncoktól eltérő, az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjában (27/1998 MKM 

rendelet) meghatározottak szerinti táncanyag, illetve saját nemzetiségi tánc az adott korosztály életkori sajátossá-

gait figyelembe véve. Az első két korcsoportban szabadon választott táncként csak a Kárpát-medencében élő ma-

gyarság táncait lehet választani. A magyarsággal szorosan együtt élő, de nem a magyar etnikumhoz tartozó nem-

zetiségek, népcsoportok táncai itt nem táncolhatóak.  

Az improvizációknak koreográfiai elemeket nélkülöző, a gyermek(ek) saját és a választott táncra jellemző motí-

vumkészletéből építkező stílusos, rögtönzött táncnak kell lennie, a kiírt időtartam és a gyermekek életkori sajátos-

ságainak figyelembevételével. 

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 a korcsoport életkori besorolásának megfelelő, vagy 

egy korcsoporttal idősebb besorolású versenyzőt. 

Korcsoportok:  

I.    korcsoport: 2007. szeptember 1-je és 2009. augusztus 31.  között, 

II.  korcsoport:  2003.szeptember 1-je és 2007. augusztus 31. között, 

III. korcsoport: 1999. szeptember 1-je és 2003. 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: Mezőföldi ugrós. 

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

II. korcsoport: Mezőföldi ugrós és friss. 

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

III. korcsoport: Nyírségi 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 (27/1998 MKM 

rendelet) meghatározottak szerinti táncanyag, illetve saját nemzetiségi tánc az adott korosztály életkori sajátossá-

gait figyelembe véve. Az első két korcsoportban szabadon választott táncként csak a Kárpát-medencében élő ma-

gyarság táncait lehet választani. A magyarsággal szorosan együtt élő, de nem a magyar etnikumhoz tartozó nem-

zetiségek, népcsoportok táncai itt nem táncolhatók. 

Az improvizációknak koreográfiai elemeket nélkülöző, a gyermek (ek) saját és a választott táncra jellemző motí-

vumkészletéből építkező stílusos, rögtönzött táncnak kell lennie, a kiírt időtartam és a gyermekek életkori sajátos-

ságainak figyelembevételével. 

Nevezés az országos döntőre: Az országos döntővel kapcsolatos információkat a rendező iskola 2018. április 20-

áig elektronikusan megküldi. A nevezési lapot kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton 

és elektronikusan a bokretaiskola@gmail.com  e-mail címre 2018. április 25-éig. Kapcsolattartó: Ihnáthné Hallók 

Mária (Telefon:06-47/322-215). 

A nevezési határidőt be kell tartani! 
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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 versenyzők kötelező és szabadon 

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

ami legfeljebb 120 pont. 

Értékelési szempontok: 

- életkori sajátosság szerinti táncmegjelenítés, 

- zenei illeszkedés és motivikai megformálás, 

- viselet és színpadi megjelenés, 

- a produkció impressziói alapján adható plusz pontok. 

A verseny díjai: 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.  

A versenyen nevezési és regisztrációs díj nincs!  

Az országos döntő nevezési határideje: 2018. április 25.  

REGIONÁLIS VÁLOGATÓK 

A válogatók ideje: 2018. április 6-ától 2018. április 17-éig. 

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: 

„Hajdútánc” Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 200340 

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

E-mail: hajdufolk@gmail.com 

Közép-Magyarország:  

Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 200339 

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

E-mail: pesovarferencami@gmail.com   

Nyugat-Dunántúl:  

Etalon Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 102366 

9011 Győr, Dériné u. 11.  Telefon: 06-96-519-542 

E-mail: etalonmi@t-online.hu 

Dél-Alföld: 

Hétpróbás Néptánciskola Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 102857 

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, OM azonosító: 202780 

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

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

Észak-Magyarország:  

Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 101626 

3535 Miskolc, Hegyalja utca 203. Telefon: 06-46-530-453 

E-mail: jonatanc@chello.hu  

  

mailto:pesovarferencami@gmail.com
mailto:etalonmi@t-online.hu
mailto:hetprobas@csabanet.hu
mailto:iroda@vakbottyan-siofok.sulinet.hu
mailto:jonatanc@chello.hu


4 

Közép-Dunántúl:  

Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 200330 

8000 Székesfehérvár, Malom u. 6. Telefon: 06-22-501-701 

E-mail: titkarsag@arami.hu 

Nevezés a regionális válogatókra a fenti intézményeknél: 2018. március 5-éig. 

A nevezés módja: A nevezési lapokat postai és elektronikus úton a regionális válogatót rendező iskolának kell 

megküldeni.  

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. 

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

tok alapján egymástól függetlenül, egyénileg értékeli a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és 

a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzőknek a kötelező, illetve a szabadon választott 

műsor bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami 

legfeljebb 120 pont. 

Értékelési szempontok:  

- életkori sajátosság szerinti táncmegjelenítés, 

- zenei illeszkedés és motivikai megformálás, 

- viselet és színpadi megjelenés,  

- a produkció impressziói alapján adható plusz pontok.  

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

határozza meg. 

Figyelem! A versenyszabályzatot mindenki figyelmesen olvassa el! 

Az országos döntőn résztvevő tanulók várható létszáma: 60 fő 

Az országos döntő nevezési határideje: 2018. április 25. 
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