
 

 

 

FERGETEGES Szent György nap 

XIX. Gyermek és Ifjúsági Szólótáncverseny 

Református Iskolák Országos Szólótáncversenye 

 

Versenykiírás és szabályzat 

 

A verseny online kerül megrendezésre! 

Verseny időpontja: 2021. április 24. (szombat) 
Verseny napja (a zsűri tagjai megtekintik és értékelik a produkciókat). 

Jelentkezési határidő: 2021. április 04. (vasárnap éjfélig) 

A felvételek megküldési határideje: 2021. április 18. (vasárnap éjfélig) 

Résztvevők 

1.KATEGÓRIA: A Komárom-Esztergom megyében működő műhelyek és meghívással, egy-egy kimagasló 
eredményekkel bíró műhely (minden évben más). 

2.KATEGÓRIA: A Közép-dunántúli régióban működő műhelyek (vonzáskörzete: regionális). 

3.KATEGÓRIA: A Református Egyház által fenntartott iskolák tanulói (vonzáskörzete: országos) 

Mindhárom kategóriában művészeti iskolások és nem művészeti iskolások egyaránt versenyezhetnek. 

A fent említett kategóriákat kivéve más régión kívülről csak kivételes esetben, külön egyeztetést követően fogadunk 
versenyzőket! 

Közzététele mindhárom kategóriában 

-A szervező honlapján: www.kenderke.hu 
-Elektronikus levélben 

Közzététel a református iskolák körében 

-Református Pedagógiai Intézet honlapján 
-Refifórumon 
-Örökség honlapon 

http://www.kenderke.hu/


 

 

Korcsoportok, versenyszámok időtartama 

Palánta korcsoport (Csak Fergetegesben):  7-8 évesek  2 perc ±20 mp 
I. korcsoport:                                   9-10 évesek  2 perc ±20 mp 
II. korcsoport:                                  11-12 évesek   2 perc ±20 mp 
III. korcsoport:                                  13-15 évesek  2 perc ±20 mp 
IV. korcsoport (Csak Fergetegesben):         16-18 évesek  2 perc ±20 mp 
V. korcsoport (Csak Fergetegesben):          19-24 éves korig 2 perc ±20 mp 

 
Vegyes korosztályú versenyző pár csak az egymást követő korcsoportok között, legfeljebb 2 év korkülönbséggel 
lehetséges: Palánta-I.; I-II.; II-III; III-IV; IV-V. korcsoportokban. A korcsoportjukra vonatkozó versenykövetelmények és a 
besorolásuk az idősebb versenyző kora alapján történik. 
 
A versenyzők korcsoportba sorolásának elválasztó napja a verseny napja (pl.: a 2005. április 24-én született versenyző 
ezen a napon tölti be a 16. életévét, tehát a IV. korcsoportban indulhat). 
 
 

Táncanyag 

Palánta korcsoport  

Kötelező táncok: Nincs kötelező tánca a korcsoportnak. 

Szabadon választott táncok: Bármelyik vidékről választott tánctípussal (pl.: ugrós, eszközös, csárdás, stb.). 

I-V. korcsoport: 

Kötelező táncok: A Közép-Dunántúli régió és Északra meghosszabbított térségében található táncokból (pl.: 
bakonyi, mezőföldi, Vág-Garam közi, Zobor-vidéki táncok), vagy Hegyközi táncok, vagy  Bodrogközi táncok 
(Cigánd, Alsóberecki, Dámóc). 

Szabadon választott táncok: Egy, a Kárpát-medence területéről választott, a kötelezőtől eltérő táncanyag, 
akár ugyanazon régióból is. (pl.: bakonyi táncok + Vág-Garam menti lassú és friss csárdás; vagy mezőföldi 
páros ugrós + szatmári táncok stb.). 

 

Követelmények 

-Improvizáció 
-A versenyzők szólóban vagy párban versenyeznek 
-Azonos neműek nevezése csak gyűjtésekben is fellelhető előadásmódok esetén lehetséges (pl.: pajtástánc, dus, csárdás, 
stb.) 
-A versenyen kísérésre nincs lehetőség. 
-Többes nevezés lehetséges (pl.: egy versenyző több párral, vagy párban és szólóban is). Minden nevezés díjazható, egy 
versenyző több díjat is nyerhet.  
-A szólóban és párban is nevezettek tánca lehet azonos tájegység, de különböző tánctípusú (pl.: szólóban dus, párban 
rábaközi lassú és friss csárdás). 
-A verseny ideje alatt a zsűritagok számára a műhelyek és a tanárok neve ismeretlen.  

 

 

 



 

 

Értékelés szempontjai 
 
-A tánc ismerete, jellemző szerkesztési elve, jellemző motívumok használata, stílusos mozgás 
-A tér használata 
-A tánctartalom és a zene illeszkedése, ritmikai árnyaltság 
-III- V. korcsoportnál kapcsolattartás a zenekarral 
-Előadói magatartás, dinamikai árnyaltság 
-A tájegység viseletének megjelenítése, viselése 
-Kapcsolattartás a párral 
-Eszközhasználat 
 
Az értékelés produkciónként a felkészítő tanároknak történik. 

Díjazás  

A versenyzőket három főből álló szakmai zsűri értékeli. Szempontonként 0-1-2-3 pont adható, produkciónként minden 
zsűritag max. 18 pontot adhat. A maximális pontszám: Palánta korcsoportban 54 pont, I-V. korcsoportban: 108 pont. 

A legjobb teljesítményeket a zsűri legényeknél „Cifrabojtár díj”-jal, leányoknál „Csipkés keszkenő díj”-jal jutalmazza. 
A kiadott díjak számát a zsűri határozza meg, bármennyi díjat kiadhat. 

A nevezés módja 

A kitöltött jelentkezési lap elektronikus küldésével a versenyek@kenderke.hu e-mail címre. 

A felvételek menete és megküldése 

A versenyszámok felvételeit youtube-csatornára „Nem nyilvános” (A link birtokában bárki megnézheti a videót.) 
videókként kérjük, melyek linkjeit egy word dokumentumba csatolva kérünk: egy versenyző→ két produkció (kivéve, ha 
palánta). Egy műhely versenyzőit egy dokumentumban összesítve is meg lehet küldeni. 
(Ehhez van a csatolt melléklet a példával.) 

A youtube videó címe legyen a táncosok neve, a leírásban szerepeljen a versenyző korcsoportja, valamint a 
kötelező/szabadon választott tánc neve. 
Pl.: Cím: Gipsz Jakab 
 Leírás: III. korcsoport 
  Kötelező tánc: Alapi kanásztánc 

Az elkészült word dokumentumot a linkekkel a versenyek@kenderke.hu e-mail címre várjuk! 

 

 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT, SIKERES FELKÉSZÜLÉST KÍVÁNUNK! 

mailto:versenyek@kenderke.hu
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