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Tisztelt Táncpedagógusok és Táncosok! 

 

Szeretettel meghívjuk Egyesületünk, az AmetisztTánc-Sport Egyesület által megrendezésre 

kerülő      

SZABADIDŐSPORT  Táncversenyre 
 

Időpont:     2019. november 23.-án  

Helyszín:  7400 Kaposvár, Városi Sportcsarnok ARÉNA Arany János u. 97 

 A verseny megrendezésére kerülő korosztályok és kategóriák: 

Kezdő, Középhaladó és Haladó szint a lányszóló, lányduó és páros kategóriákban, 

valamint formációs minősítő verseny! 

 

  

Korosztály Kategóriák/Standard (páros, 

szóló, duó, formációk, kűrök.) 

Kategóriák/Latin (páros, 

szóló, duó, formációk, 

kűrök.) 

Gyerek I X x 

Gyerek II X X 

Junior I X X 

Junior II X X 

Ifjúsági X X 

Felnőtt X X 

Senior x X 

 

  

Csoport (3-5 fő) /lány, páros, vegyes/: gyerek I; gyerek II; Junior I; Junior II; Ifjúsági; 

Felnőtt; Senior 

Kisformáció (6-11 fő) /lány, páros, vegyes/: gyerek I; gyerek II; Junior I; Junior II; 

Ifjúsági; Felnőtt; Senior 

Formáció (12-16 fő) /lány, páros, vegyes/: gyerek I; gyerek II; Junior I; Junior II; Ifjúsági; 

Felnőtt; Senior 

Nagyformáció (16 fő +) /lány, páros, vegyes/: gyerek I; gyerek II; Junior I; Junior II; 

Ifjúsági; Felnőtt; Senior 
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 Versenyjellemzők: 

KATEGÓRIÁK TÁNCOK EGYÉB 

Páros, Duó, Szóló: tánciskolás 

standard és latin és duó lány-lány 

párosok 

A, T. illetve Ch, R 

A, T, Q, illetve Ch, R, J 

A, T, B, Q  illetve S, Ch, R, J 

Kezdő  

Középhaladó 

Haladó 

Kűr: szóló, duó, páros A, T, B, Sl, Q  illetve S, Ch, R, P, J 

táncokból készült koreográfia 
Saját zenére  

SZVSZ szerint 

Páros formáció standard Jellemzően standard táncokból (A, 

T, B, Sl, Q) összeállított koreográfia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Csoport (3-5 fő), 

Kisformáció (6-11 fő), 

Formáció (12-16 fő), 

Nagyformáció (16 fő 

felett) 

Páros formáció latin Jellemzően latin táncokból (S, Ch, 

R, P, J) összeállított koreográfia 

Páros formáció társasági táncok Egyéb báli ill. latin-amerikai vagy 

páros történelmi-, modern- és divat- 

és társastáncokból készült 

koreográfia lehet (pl.:Mambo, 

Salsa, Country, Swing,  Charleston, 

Blues, Palotás, stb.) 

Vegyes formáció standard Jellemzően standard táncokból (A, 

T, B, Sl, Q) összeállított koreográfia 

Vegyes formáció latin Jellemzően latin táncokból (S, Ch, 

R, P, J) összeállított koreográfia 

Vegyes formáció társasági táncok Egyéb báli ill. latin-amerikai vagy 

páros történelmi-, modern- és divat- 

és társastáncokból készült 

koreográfia lehet (pl.:Mambo, 

Salsa, Country, Swing,  Charleston, 

Blues, Palotás, stb.) 

Lányformáció standard Jellemzően standard táncokból (A, 

T, B, Sl, Q) összeállított koreográfia 

Lányformáció latin Jellemzően latin táncokból (S, Ch, 

R, P, J) összeállított koreográfia 

Lányformáció társasági táncok Egyéb báli ill. latin-amerikai vagy 

páros történelmi-, modern- és divat- 

és társastáncokból készült 

koreográfia lehet (pl.:Mambo, 

Salsa, Country, Swing,  Charleston, 

Blues, Palotás, stb.) 

Az egyes kategóriákhoz tartozó értelmezést és korosztályi besorolásokat lást a 

mellékletekben! 
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Versenyünkre azon Tánciskolák és Művészeti Iskolák és egyéb szervezetek táncosainak 

nevezését várjuk, akik rendelkeznek érvényes MTáSZ által kiadott Szabadidősport 

Tánckönyvvel!  

 

A versenyen sportorvosi, orvosi engedéllyel, vagy saját felelősségre engedélyezzük az 

indulást! Sportorvosi engedély hiányában előre megírt szülői vagy egyesület által névsorral 

felsorolt képviselő által aláírt, pecsételt nyilatkozatot kérünk. 

 

Szabadidősport részletes szabályzata a www.mtasz.hu/szabadidősport honlapon olvasható. 

 

Nevezési határidő: 2019. 11.17. vasárnap 24:00 

(korcsoport és kategória megjelölésével, születési dátummal!) 

 

Nevezési cím: ametisztkaposvar@gmail.com e-mailben elküldött regisztrációs lap kitöltésével 

(amit és másolatban el kell küldeni az  mtasz@mtasz.hu e-mail címre  

Nevezési díj:  

- Páros versenyek: egy versenyszámban történő indulás esetén 3 000 HUF/pár, minden 

további versenyszámban 1 500 HUF/pár/versenyszám, amely magában foglalja a 

páros részére az egész napra szóló belépőt is. 

- Kűr versenyek: 3000 Ft/ pár/ produkció 

- Formációs versenyek: 1000 Ft/fő/produkció 

- Szóló versenyek: 1.500 Ft/ fő/ versenyszám 

 

Formációknál kérjük megadni a tagok névsorát születési dátummal. 

Belépőjegy: Felnőtt 2000 Ft/fő, Diák, nyugdíjas: 1500 Ft/fő 

                    1 fő edző részére nevezett csapatonként ingyenes. Előre kérjük e-mailbe jelezni. 

 

Parkettpróba: Tervezet: délelőtt 9:00 órától. A kűr és formációs versenyek esetében nincs 

lehetőség a parkettpróbára. 

Parketta mérete: 16x18 m (sarokvédő használata kötelező) 

 

Zene: Gépi, kűr és formáció zenéjét pendrive-n kérjük leadni. 

Díjazás: Oklevél, érem. 

 

Információ: ametisztkaposvar@gmail.com e-mail címen, vagy a 06-30/206-3616-os 

telefonszámon 

 

Eredményes felkészülést kívánunk! 

2019. 10.  23.                                                        Simonyi - Hornyák Hajnalka  

                                                                                            Ametiszt Tse  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mtasz.hu/szabadidősport
mailto:ametisztkaposvar@gmail.com
mailto:mtasz@mtasz.hu
mailto:ametisztkaposvar@gmail.com
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1. sz. melléklet 

 

Páros versenyek  

Korcsoportok 

 

Gyermek I.: 

a páros idősebbik tagja adott naptári évben tölti be legfeljebb 9. életévét.       2010- 

  

Gyermek II.: 

a páros idősebbik tagja adott naptári évben tölti be a 10. vagy 11. életévét.         2008- 2009 

  

Junior I.: 

a páros idősebbik tagja adott naptár évben tölti be a 12. vagy 13. életévét.    2007-2006 

  

Junior II.: 

a páros idősebbik tagja adott naptári évben tölti be a 14. vagy 15. életévét.   2005-2004 

  

Ifjúsági: 

a páros idősebbik tagja adott naptári évben tölti be a 16.17.vagy18.életévét.2003-2002-2001 

   

Felnőtt: 

a páros idősebbik tagja adott naptári évben tölti be legalább a 19. életévét. 2000 

  

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. 

 



 

 

 5 

 

 

 

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 és Ifi 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 

 


