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1. sz. melléklet 

 
Páros, Duó versenyek  

Korcsoportok 
 
Gyermek I.: 
a páros idősebbik tagja adott naptári évben tölti be legfeljebb 9. életévét. 
  
Gyermek II.: 
a páros idősebbik tagja adott naptári évben tölti be a 10. vagy 11. életévét. 
  
Junior I.: 
a páros idősebbik tagja adott naptár évben tölti be a 12. vagy 13. életévét. 
  
Junior II.: 
a páros idősebbik tagja adott naptári évben tölti be a 14. vagy 15. életévét. 
  
Ifjúsági 
a páros idősebbik tagja adott naptári évben tölti be a 16. 17. vagy 18. életévét. 
   
Felnőtt: 
a páros idősebbik tagja adott naptári évben tölti be legalább a 19. életévét. 
  
Senior I.: 
a páros idősebb tagja az adott naptári évben tölti be legalább 35. életévét, a páros másik 
tagja az adott naptári évben tölti be legalább 30. életévét. 
  
Senior II.: 
a páros idősebb tagja az adott naptári évben tölti be legalább 45. életévét, a páros másik 
tagja az adott naptári évben tölti be legalább 40. életévét. 
  
Senior III.: 
a páros idősebb tagja az adott naptári évben tölti be legalább 55. életévét, a páros másik 
tagja az adott naptári évben tölti be legalább 50. életévét. 
  
Senior IV.: 
a páros idősebb tagja az adott naptári évben tölti be legalább 65. életévét, a páros másik 
tagja az adott naptári évben tölti be legalább 60. életévét. 
 
Ha egy versenyszámban három vagy annál kevesebb pár nevezett, a rendező döntése 
alapján a szomszédos korosztályok összevonhatóak. 
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2. sz. melléklet 

 
Kűr versenyek 

 
Kategóriák: 
 
Szóló kűr: 1 fő táncolja a produkciót 

 Időtartama: az elődöntőkben max. 1:30 perc a Rendező részéről biztosított zenére, a 
döntőben max. 2:30 perc saját zenére,  

Duó kűr: 2 fő (vagy 2 lány vagy 2 fiú) táncolja a produkciót 
 Időtartama: az elődöntőkben max. 1:30 perc a Rendező részéről biztosított zenére, a 

döntőben max. 3:00 perc saját zenére,  
Páros kűr: 1 lány és egy fiú táncolja a produkciót 

 Időtartama: az elődöntőkben max. 1:30 perc a Rendező részéről biztosított zenére, a 
döntőben max. 3:00 perc saját zenére,  

 
Adott kategóriában háromnál kevesebb pár/fő indulása esetén a szomszédos 
korosztályok összevonhatóak vagy a koreográfiára kapott pontszámnak megfelelően 
minősül az alábbi módon.  
 
Minősítés ponthatárai:  

 Arany minősítés: 40-34 pont  
 Ezüst minősítés: 33-28 pont  
 Bronz minősítés: 27-22 pont 

 
 
Korcsoportok: 
 
A páros táncok korosztályi besorolásai szerint- lásd az 1. sz. melléklet. 
 
Amennyiben egy versenyszámra kevés nevezés érkezik, a verseny összevonásra kerül 
a mellette levő korcsoporttal. 
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3. sz. melléklet 
 

Formációs versenyek 
 
 
Kategóriák a csoportok létszámainak függvényében: 
 

 Csoport (3-5 fő) max. 4:00 perc  
 Kisformáció (6-11 fő) max. 5:00 perc  
 Formáció (12-16 fő) max. 6:00 perc  
 Nagyformáció (16 fő fölött) max. 6:00 perc  

 
Kategóriák értelmezése: 
 

 Páros formáció: klasszikus fiú-lány párban táncolt koreográfia 
 Vegyes formáció: lányokat, fiúkat is tartalmazó, nem párban táncolt koreográfia 
 Lányformáció: kizárólag lány táncosokkal előadott koreográfia 

 
 
Korcsoportok: 
 
- Gyermek formáció (Gyermek I és II korosztályú párosok számára) 
- Junior formáció (Junior I és II korosztályú párosok számára) 
- Felnőtt formáció (Felnőtt korosztályú párosok számára) 
- Senior formáció (Senior I-II-III-IV korosztályú párosok számára) 
 
A versenyen résztvevő csapat tagjaira vonatkozó korosztályi besorolásokat az 1. sz. 
melléklet tartalmazza. A csapat tagjainak maximum 25%-a (pl. 16-ból max. 4 fő) lehet 
olyan táncos, aki a szomszédos korosztályi besorolásnak felel meg.  
 
Amennyiben egy versenyszámra kevés nevezés érkezik, a verseny összevonásra kerül 
a mellette levő korcsoporttal és/vagy kategóriával! 
 
Ha egy kategóriában (amit mással nem lehet összevonni), csak egy koreográfia indul, 
a koreográfiára kapott pontszámnak megfelelően minősül a formáció az alábbi módon.  
 
Minősítés ponthatárai:  

 Arany minősítés: 40-34 pont  
 Ezüst minősítés: 33-28 pont  
 Bronz minősítés: 27-22 pont 

 


