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VERSENYRENDSZERÜNK: 
 
Versenyrendszerünk nyílt,Versenyeinken bárki részt vehet!  
Versenyeink pontrendszerben rendszerben működnek. 
Minden évben egy  Országos Bajnokságot rendezünk, mely dupla pontértékű  ! 

   
Akrobatika meghatározása: a test nem ér hozzá a földhöz (szaltók, flikk-flakk, 
szabad átfordulások…), ami alól az ugrások és emelőgyakorlatok kivételek. A bógnik 
és kézen átfordulások nem minősülnek akrobatikának. 
  
Zene: Minden versenyszám saját zenére történik CD hanghordozón, melyen csak egy 
versenyszám zenéje lehet. A CD-t azonosítás céljából feliratozni kell (versenyző neve, 
tánciskola neve, koreográfia címe, tánckategória, kategória, besorolás). Újraírható CD-
t nem fogadunk el. Ügyelni kell az igényes és pontos zenei vágásokra. 
  
Színpad: 

  A tánctér minimum 10 x 10 m, burkolata balett szőnyeg, sportszőnyeg. 
 
  
VERSENYEINKRE NINCS ÉVES REGISZTRÁCIÓS díj és ÉVES TAG díj SINCS!!   
  
NEVEZÉS, NEVEZÉSI DÍJAK:  
  
Versenyeinkre nevezni a versenykiírásban szereplő határidő lejáratáig 
emilben:evafunky@evafunkyse.com-on lehet vagy postán:1171.Lemberg.u.143 cJjmen! 
Nevezéseket kizárólag a nevezési díj befizetésével fogadunk el.  
A nevezési díjakat átutalással vagy rózsaszín csekken tudjuk elfogadni! 
 
Nevezési díj visszafizetése: 

�     a nevezési határidő lejárta előtti visszalépés esetén a befizetett díj 50 %-a 
�     a nevezési határidő lejárta után nincs díjvisszatérítés 

  
KATEGÓRIÁK:       
                                                       

Egyéni(1fő)  
 Duó/trió (2, 3 fő) 
Csoport (4-10 fő), 

Formáció:(11főtől,bármennyi lehet  
                                                 



             
 IDŐTARTAM:  

 
Egyéni: 1:00’ – 2:30 ’ 

Duó/pár/trió:    1:00’ – 3:00 ’ 
Csoport:          2:00 ’– 4:00 ’ 
Formáció:        2:00 ’– 5:00 ’ 

 
 

KORCSOPORT: 
 
Mini:6-10 évesek  
Gyerek: 11-13 évesek 
Junior: 14-16 évesek 
Felnőtt: 17 év felett 
Minden korosztályban átlagéletkort kell számolni! 
Átlagéletkor=életkorok összeadva/létszámmal 
Ha a csapatban az edző is indul, csak felnőtt korosztályba tudjuk tenni!         
Egy versenyző több  korcsoportban is versenyezhet, kivéve, ha egyéniben indul a saját 
korcsoportjában. Egyéni,Duó,Csoport vagy formáció esetében indulhat eggyel magasabb 
korcsoportban, ugyanaz a versenyző táncolhat azonos tánckategóriában két 
korcsoportban. 
   
BESOROLÁSOK: 
 

"A-B" csoport: Csak az Akro Sporttánc és a Színpadi látványtáncosoknál és a Hip-
Hop tánckategóriáknál! 

 

A": Azok akik több mint két éve versenyeznek eredményesen! 
B":Azok akik kezdő illetve maximum egy éve vesenyeznek!  
 
Azok a koreográfiák, amelyekben a felkészítő tanár is táncol, csak A osztályban  indíthatók! 
Figyelem! 
A zsűrinek jogában áll a versenyszámokat B-ből A kategóriába, ill. A-ból B kategóriába 
átminősíteni. Az átsorolás alapja a versenyen elért pontszám. Az eredményhirdetés az 
átsorolás utáni csoportban történik. 

   
Akrobatika meghatározása: a test nem ér hozzá a földhöz (szaltók, flikk-flakk, 
szabad átfordulások…), ami alól az ugrások és emelőgyakorlatok kivételek. A bógnik 
és kézen átfordulások nem minősülnek akrobatikának. 
  
Zene: Minden versenyszám saját zenére történik CD hanghordozón, melyen csak egy 
versenyszám zenéje lehet. A CD-t azonosítás céljából feliratozni kell (versenyző neve, 
tánciskola neve, koreográfia címe, tánckategória, kategória, besorolás). Újraírható CD-
t nem fogadunk el. Ügyelni kell az igényes és pontos zenei vágásokra. 
  
Színpad: 

  A tánctér minimum 10 x 10 m, burkolata balett szőnyeg, sportszőnyeg. 
   



 A PONTOZÁS, ÉRTÉKELÉS FŐBB SZEMPONTJAI:    
   
Az értékelés főbb szempontjai:  
     
Technikai   

-         táncelemek nehézségi szintje 
-         táncelemek kivitelezése 
-         a versenyző(k) életkori és tudásszintjének megfelelő technika és nehézségi szint 

megválasztása 
  

Koreográfia(Speciális pontozás) 
-         eredetiség 
-         kreativitás 
-         a koreográfia nehézsége,zenével összhangja 
-         színpad kihasználása 
-         térforma váltások 

  
Előadásmód(művészihatás) 

-         a mondanivaló tolmácsolása 
-         átélés 
-         kisugárzás 
-         látványosság 
-         összhatás 
-         zenére való táncolás  
-zenei vágások 

  

Show tánc: 
 

Ebben a kategóriában a koreográfiáknak történetet kell elmesélniük. Felhasználható az összes 
táncstílus vagy tánctechnika. Emelések engedélyezettek!       
        

 DANCE /Disco: 
  
           Ebbe a kategóriába tartoznak azok a látványtáncok, amelyeknek nincs témája, de 
valamilyen   hangulatot fejeznek ki. A következő táncstílusokat      különböztetünk meg:  
Alapja a balett és a jazztánc, melyeket disco zenére adnak elő a versenyzők.                              
        Nem megengedett a hip-hop stílus még gyorsított tempóban sem! 
  

 Színpadi LÁTVÁNYTÁNC:  
 
           Sokrétű, több irányzatot felölelő mozgáskultúra, alkalmazható bármelyik   moderntánc 
technika.(Graham, Limon, Morton, Cunningham, Hammadi…) 
 Látványtáncnak minősül egy adott zenére,jazz vagy moderntánc kombinációkból álló 
koreográfia is. 
Tilos a gyakorlatban erőelemet csinálni valamint a kézenállásban való támlázás! 
Akrobatika nem kötelező! 
Emelések engedélyezettek!       
        
                   



Hip-Hop:  „A-B”-ÚJ!!! 
A": Azok akik több mint két éve versenyeznek eredményesen! 

B":Azok akik kezdő illetve maximum egy éve vesenyeznek!  
Több stílusból tevődik össze,  hip-hop, funky, street jazz,new style,kramp,whaacking,vouge stb. 
A stílusra jellemző kis akrobatikák megengedettek, brék elemek is ,de nem dominálnak! 
 

AKROBATIKUS Színpadi LÁTVÁNYTÁNC:  
 A": Azok akik több mint két éve versenyeznek eredményesen! 

B":Azok akik kezdő illetve maximum egy éve vesenyeznek!  
      Ebben a kategóriában alkalmazható bármelyik tánctechnika. A versenyszámoknak 

tartalmaznia kell akrobatikus elemeket,,lazasági elemeket,ugrásokat. 
Tilosak az erőelemek. Fontos, hogy az akrobatikus elemeket a tánclépésekből 

zökkenőmentesen hajtsa végre a táncos. Az akrobatikus elem nehézsége a versenyző 
tudásszintjének megfelelő legyen. Fontos a versenyző tánctechnikai tudása is, törekedni 
kell a koreográfiák táncos jellegére. 

A látványtánc szó magába foglalja az elvárás követelményeit is! 
A gyakorlat összetétele nem hasonlít a sporttáncéra! 
Látványtáncnak minősül az adott zenére,jazz vagy moderntánc kombinácjókkal álló 

koreográfia. 
          

    AKROBATIKUS Sporttánc:  
A": Azok akik több mint két éve versenyeznek eredményesen! 

B":Azok akik kezdő illetve maximum egy éve vesenyeznek!  
 
Kötelező elemek: 
-kézenátfordulás előre 
-Állóspárga oldalra 
-V magas ülőtartás 
-Susanova 
 
Szabadon választott elemek: 
A 4 kötelezőn kívül szerepelhetnek még a sportágra jellemző elemek a gyakorlatban! 
Gimnasztikai ugrások,akrobatikus elemek,lzasági és erőeleme,valamint forgáskombinációk mellyel 
emelik az összpontszámot! 
Emelések engedélyezettek a gyakorlat során!                 
  

NYÍLT (OPEN) KATEGÓRIA-ÚJ!!!!  
 

Ebben a kategóriában nincs stílusbeli megkötés! Felhasználható bármelyik 
tánctechnika,táncstílus de összhangban kell legyen a választott műfaj stílusával.  

Itt bármilyen Tácstílus elindulhat! 
Kortárs,Társastánc,Néptánc,Musicel,Jazz,Step tánc,Vegyes vagy egyéb eszközzel táncolt táncok,latin 
standard ,hastánc ,imitációk, rock and roll, Modern balett: Lágy mozgású, lírai koreográfiák. 
 

Cheerleader: 
 
A hajrázás vagyis a cheer-leading a mai napig szorosan kapcsolódik az amerikai futballhoz! 
Erővel,rugalmassággal és állóképességgel! 
Akrobatika a táncban! 
Engedélyezett a segített akrobatika,emelések,Cheer ugrások…. 
Lehet csapat,formáció vegyesen is(fiú-lány)….. 
 
 



 


