
XIX. Tavaszi Művészeti Fesztivál 

Táncművészeti Minősítő Verseny 

 

Meghívó és versenykiírás 

 
A tánciskolák, tánccsoportok, szakmai műhelyek nemzetközi 

táncművészeti minősítő versenye. 

 
A táncverseny három tánckategóriában kerül kiírásra, ami felöleli a tánc 

világának legnépszerűbb, tradicionális, és legdivatosabb stílusait. 

A kategóriákon belül a szakmai zsűri pontozás alapján minősíti a produkciókat. 

 

A verseny rendezője: Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány 

    5900 Orosháza, Vörösmarty u. 3/a. 

A verseny helyszíne: Petőfi Művelődési Központ 

5900 Orosháza, Kossuth u. 3. 

A verseny időpontja: 2020. március 28. szombat 9:00 óra 

Belépőjegy: 1.500 Ft/fő, diák (14 éves korig) és nyugdíjas: 1.000 Ft/fő 
 

Verseny kategóriái: 
Társastánc /latin, standard, páros, formáció, lányformáció/ 

Modern és Kortárs tánc /Berczik technika, jazztánc, art jazz, graham, limon, 

kontakt, divattánc stb./ 

Mazsorett (hagyományos és új stílusok) 

 

Versenyszámok létszámok szerint: 
- szóló 

- duó (páros), trió 

- formáció 
 

Korcsoportok: 
Gyermek 6-12 éves 

Ifjúsági 13-18 éves 

Felnőtt  19 évtől 

Zsűri: Nemzetközileg elismert a különböző táncos műfajok pontozóbírói. 
 

A verseny rendszere: 
A versenyprogramokat a kategóriákon belül a minősítési rendszernek 

megfelelően értékelik a pontozók. 



A kategóriákon belül az egyéni, a duó, a trió produkciókat és a csoportos 

produkciókat külön értékeli és minősíti a zsűri, figyelembe véve a 

korcsoportoktól elvárható tudásszintet, ennek megfelelően kategórián belül több 

arany, ezüst vagy bronzminősítés adható ki a döntések alapján. 

A kategóriák győztesei oklevél és érme díjazásban, az ezüst és bronz minősítésű 

produkciók oklevél díjazásban részesülnek. 

 

A színpad mérete: 8x12 m, belmagasság 6 m, színpadi koreográfiákkal 

készüljenek! 

 

A koreográfiák maximum időtartama: 

Szóló, duó, páros, trió:   3 perc 

Csoportos formációk:  6 perc 

 

Nevezési díjak koreográfiánként: 

Szóló:   1.000 Ft 

Duó, páros táncok: 2.000 Ft 

Trió:    3.000 Ft 

Formáció 10 főig:  6.000 Ft 

Formáció 11 főtől:         10.000 Ft 

 

Nevezési határidő: 2020. február 28. 
A határidőn túl érkező nevezéseket nem áll módunkban elfogadni! 

 

A nevezési díjakat az alábbi számlára kérjük átutalni: 

Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány  

10402647-26412353-00000000 

Az utalás kérnénk 2020. március 13-ig megtenni! 
A nevezési díjat nincs módunkban visszautalni! 

Számla igényét kérem, jelezze! 

 

Nevezési cím: zita.kriczki@gmail.com 

Jelentkezés után, amennyiben igényli, részletes tájékoztatást küldünk. 

Amennyiben kérdése van a versennyel kapcsolatban, az alábbi telefonszámon 

felteheti: 

Horváthné Kriczki Zita 

+36 70 941 6109 

A rendezőség a változtatás jogát fenntartja. 

Jó felkészülést kívánunk! 

 

      Horváthné Kriczki Zita 

  a verseny vezetője 

 

mailto:zita.kriczki@gmail.com

