
                                             

      

II. FITNESS ÉS TÁNC FESZTIVÁLVERSENY 

VERSENYSZABÁLYZATA 

 

A verseny helyszíne: 8900 Zalaegerszeg, Dísztér – Nagyszínpad 

A verseny időpontja: 2019. július 6. 

A verseny kezdete: várhatóan 10 óra 

Nevezési határidő, a nevezési díj megfizetésével: 2019. június 15. 

 

Tánckategóriák 

 Akrobatikus rock and roll  

sem kellék sem díszlet nem megengedett 

 Amerikai és ír sztepp 

autentikus zenét, motívumokat és ruházatot használhat, csak kellék megengedett 

 Disco Dance 

történet nélküli tánc, díszlet és kellék nem megengedett 

 Fitness show 

a koreográfiának minimum 3 akrobatikus elemet kell tartalmaznia 

kötelezőek: ugrások, erőelemek, lazasági elemek, csak kellék használata megengedett 

 Free Dance 

kötelező minimum 2 táncstílus használata egy gyakorlaton belül 

maximum 2 akrobatikus elemet tartalmazhat, díszlet és kellék használható 

 Hastánc 

klasszikus, folklór (kettő egyben) 

dobszóló, show (kettő egyben) 

kellék használata megengedett 

egyéni gyakorlat időtartama max. 3.30 perc 

kiscsoport  létszáma  2-4 fő, koreográfia időtartama max. 3.30 perc 

nagycsoport 5 főtől, koreográfia időtartama max. 3.30 perc  

 

 

 



                                             

 Karibi latin show 

Bachata, Merengue, Salsa 

csak kellék használata megengedett 

páros koreográfia időtartama 2.00 perc 

kiscsoport létszáma 3-10 fő, koreográfia időtartama max. 3.00 perc 

nagycsoport 11 főtől, koreográfia időtartama max. 4.00 perc  

 Latin show 

Samba, Rumba, Cha-cha, Paso, Jive  (lehetséges több műfajt keverni) 

csak kellék használata megengedett 

páros koreográfia időtartama 2.00 perc 

kiscsoport létszáma 3-10 fő, koreográfia időtartama max. 3.00 perc 

nagycsoport 11 főtől, koreográfia időtartama max. 4.00 perc  

 Látványtánc 

     történetet mesélő tánc, díszlet, kellék használata megengedett 

     maximum 2 akrobatikus elemet tartalmazhat 

     felhasználható az összes táncstílus és tánctechnika 

 Művészi táncok 

klasszikus balett, art jazz, mozdulatművészet, kontakt-improvizáció, modern technikák: 

Limón, Graham, Cunningham 

 kellékek és minimális díszlet megengedett 

 Ritmikus sportgimnasztika 

Szabadidő I. -  magasabb szintű 

Szabadidő II. – hobby szintű 

a különféle kézi szerek használata kötelező 

egyéni gyakorlat időtartama max. 1.30 perc 

duó koreográfia időtartama max. 2.00 perc 

kiscsoport 8 főig, koreográfia időtartama max. 2.00 perc 

 Stilizált folk 

nem autentikus, de a folklórra jellemző motívumokat használ a koreográfiában, vagy a 

ruházatban utal az eredeti stílusra 

csak kellék használható 

 Utcai táncok 

hip – hop, electric boogie, funky, popping, boogaloo, locking, break, waacking 

a stílusra jellemző akrobatikák megengedettek 

    

 

 

 



                                             

      Korosztályok: 

      Mini: 6-9 év 

      Gyermek: 10-14 év 

      Junior: 15-17 év 

      Felnőtt: 18-35 év 

      Senior: 36 év felett 

      (csoport esetén a résztvevők matematikai átlagéletkora számít a nevezésnél) 

 

Kategóriák létszám és idő szerint: 

szóló:                1 fő            1.30 - 2.00 perc 

duó                    2 fő           1.30 - 3.00 perc 

kiscsapat:       3-6 fő           2.00 - 3.00 perc 

nagycsapat:  7-12 fő           2.30 - 4.00 perc 

formáció:         13 főtől      2.30 - 4.00 perc 

az ettől eltérő létszám és időkeretek az adott kategóriáknál külön feltüntetve 

 

Díjazás:  

RESTART érem és emléklap minden résztvevőnek 

A kategóriák dobogós helyezettjeinek:  kupa vagy érem 

EXTRA:  Különdíjak és RESTART tehetségdíj 

 

Nevezési díj: 

1.500 Ft / fő / koreográfia (amennyiben valaki 3-nál több koreográfiában szerepel, a 

harmadik után 1000 Ft/ fő / koreográfia díjat kell fizetnie. 

 

Zene: a zenéket mindenki köteles leadni a regisztrációnál (de legkésőbb 15 perccel a 

színpadra lépés előtt!)  

a zenét cd-n vagy pendrive-on várjuk (legyen tartalék is!) 

 

Színpad:  (balett szőnyeg) 10x12 m  

 

Díszletek és kellékek: 

Csak olyan díszlet és kellék használható, amit a táncosok saját maguk színpadra 

tudnak vinni. 

TILOS TŰZ ÉS BALESETVESZÉLYES eszközöket használni, valamint tilos a táncfelületet 

szennyezni! 

 



                                             

Regisztráció 

A regisztráció a verseny megkezdése előtt másfél órával kezdődik. 

A regisztrációs pultnál történik az öltözők átvétele. 

A versenyzők életkorát fényképes igazolvánnyal kérjük igazolni. 

 

Általános információk: 

 minden résztvevő a saját felelősségére vesz részt a rendezvényen 

 minden résztvevő felelősséggel tartozik az általa okozott kárért 

 a verseny ideje alatt elhagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk 

 a versenyző köteles a produkciója előtt 3 versenyszámmal megjelenni a színpad 

mellett 

 a versenyzők legalább 1 órával színpadra lépésük előtt érkezzenek meg 

 kevés jelentkező esetén a kategóriák összevonásra kerülhetnek 

 a zsűri a produkciókat áthelyezheti másik kategóriába 

 óvásra és reklamációra nincs lehetőség 

 az eredményhirdetésre mindenki köteles megjelenni  

 a versenyen való indulás feltétele a nevezési díj határidőre történő befizetése, 

helyszíni nevezés NINCS!!! 

 a rendezők a változtatás jogát minden téren fenntartják 

 a forgatókönyv a verseny előtt legalább 1 héttel a megadott e-mail címre elküldésre 

kerül 

 a verseny helyszínén lehetőség nyílik étkezésre is 

 a verseny szervezői színpadhoz közeli öltözőket biztosítanak a táncosok számára 

 

Minden versenyzőnek eredményes felkészülést és sikeres versenyzést kívánunk!   


