
 

VII. ORSZÁGOS KLASSZIKUS BALETTVERSENY 
 

A verseny időpontja: 2020. május 16-17.  
 

Rendező: Budapest XV. Kerületi Hubay Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola  

OM azonosító: 039785 1153 Budapest, Bocskai utca 70-78.  

Telefon: 1/271-08-42  

E-mail: info@hubayzeneiskola.hu   

Honlap: www.hubayzeneiskola.hu   

 

A verseny célja: A balett tanszakos növendékek tudásszintjének felmérése, értékelése, szakmai 

fórum teremtése. Tehetségkutatás.  

 

A verseny jellege: gyakorlati verseny.  

A verseny fordulói: iskolai válogatók, 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.  

 

Nevezési feltételek:  

 

A versenyre nevezhet minden balett tanszakos növendék, aki alapfokú művészeti iskola 1-6. 

valamint továbbképző évfolyamaira jár. A versenyen nem vehetnek részt azok a tanulók, akik a 

Magyar Táncművészeti Főiskola vagy bármely táncművészeti szakgimnázium tanulói.  

 

Egy iskola maximum 5 nevezést adhat be.  

 

A nevező iskola döntése, hogy korcsoportonként melyik kategóriába nevezi a versenyzőket.  

Egy tanuló maximum 2 produkcióban nevezhető!  

 

Korcsoportok:  
I. korcsoport: 2008. június 1-jén, illetve után,  

II. korcsoport: 2005. június 1. és 2008. május 31. között,  

III. korcsoport: 2001. június 1. és 2005. május 31. között született tanulók.  

 

A verseny kategóriái:  

A) Egyéni  

B) Duett  

C) Csoportos (maximum 6 fő)  

 

A verseny anyaga: Egy kötelező etűd és egy szabadon választott koreográfia.  

 

1. Egy kötelező etűd: a korcsoport követelmény szintjének megfelelően az előírt tananyag 

felhasználásával.  

Műsoridő maximum 2 perc.  
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A kötelező versenyfeladatokat az Oktatási Hivatal elektronikusan teszi elérhetővé 2019. 

november 16-áig. Az elérés módjáról az Oktatási Hivatal tájékoztatja az érintett intézményeket. A 

kötelező anyagot balett dresszben kell bemutatni.   

 

2. Egy szabadon választott koreográfia, amely az alapfokú művészetoktatás követelményeiben és 

tantervi programjában meghatározottak figyelembevételével a klasszikus balett és modern tánc 

tanult elemeit használja fel.  

 

A szabadon választott koreográfia műsorideje kategóriánként:  

A) Egyéni kategória: maximum 3 perc.  

B) Duett kategória: maximum 4 perc.  

C) Csoport kategória: maximum 5 perc.  

 

A verseny szabadon választott műsorához használt zenei anyaggal kapcsolatos szerzői jogi 

cselekmények tisztázása a nevező intézmény feladata.  

 

A versenyen használt zenei anyagot versenyszámonként, pen-drive-ra írva, pontos kísérő listával, 

a verseny előtt le kell adni. (Az adathordozót a verseny végén az iskolák visszakapják.)  

 

A verseny során egyedi, vagy speciális fénytechnika nem vehető igénybe. Minden versenyszám 

azonos színpadi megvilágításban (munkafény) mutatható be.  

 

Értékelés: A versenybizottság elnöke és két tagja egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az 

értékelőlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. A 

versenybizottság elnöke és tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a kötelező etűd és 

szabadon választott koreográfiára. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottság által 

feladatonként adott pontok összege, ami legfeljebb 120 pont.  

 

A verseny díjai: A versenybizottság minden kategóriában korcsoportonként I., II. és III. helyezést 

és különdíjakat adhat ki.  

 

A nevezés módja:  

A versenykiírás mellékletében szereplő nevezési lap a rendező iskola honlapjáról is letölthető és a 

rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni postai és elektronikus úton.  

 

A nevezési határidőt be kell tartani!  

 

Az országos döntő nevezési határideje 2020. február 28. 


