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Márton napi Gyermek és Ifjúsági Szólótáncverseny 

 
Református Iskolák Országos Szólótáncversenye 

  
 
 
Helyszín: Tatai Református Egyházközség gyülekezeti otthonának terme (Tata, Kocsi u. 15.) 
 
Idıpont: November 11-i (Márton napi) hét hétvégéje.  
  
Közzététele 

- Református Pedagógiai Intézet honlapján:  
 - A szervezı honlapján: www.kenderke.hu 
 - Levélben: - a református iskoláknak és  
   - a Komárom-Esztergom megyében mőködı mőhelyeknek. 
 
A versenyek követelményei és feltételei a következık: 
 
A versenyek lebonyolításáról: 

A Márton napi Gyermek és Ifjúsági Szólótáncversenyén belül külön meghirdetjük a Református Iskolák Országos 
Szólótáncversenyét, így a református iskolából érkezı részvevık egyszerre mindkét versenyben indulhatnak (ld. 
bıvebben a „díjazás” részben). 
 
Korcsoportok 

Négy korcsoportban lehet versenyezni. Az életéveket a november 10-vel betöltött születési évek számával vesz-
szük figyelembe. 

I.   korcsoport:   7-11 év 
II.  korcsoport: 12-14 év  
III. korcsoport:  15-18 év  
IV. korcsoport: 19-22 év 

A versenyzı személyazonosságát a helyszínen bemutatott diákigazolvánnyal igazolni kell. 
 
A versenyszámok idıtartama 

2 perc +/- 10 másodperc  
 
Táncanyag    

I-II.    korcsoport: egy szabadon választott 
III-IV. korcsoport: két szabadon választott. 
 

Követelmények 

- Minden esetben improvizáció 
- A versenyzık szólóban vagy párban versenyeznek. (A páros lehet két lány is.) 
- Ha a két versenyzı nincs azonos korcsoportban, akkor: 

- vegyes korosztályú versenyzı pár csak az egymást követı korcsoportok között lehetséges: I-II., II-III.,       
   III-IV. 

 - I-II., valamint II-III. vegyes korosztályú versenyzı pár esetén, a korkülönbség nem lehet  
  több két évnél. 

 - besorolásuk: az idısebb versenyzı kora alapján történik 

cím: 2890 Tata, Almási út 24.    tel/fax: 34/587-005, 587-006  e-mail: neptanc@kenderke.hu    honlap: www.kenderke.hu 

 



 
- Ugyanaz a tanuló kétféle minıségben nem jelenhet meg a versenyen, vagy versenyzı, vagy kísérı. 
 Ha versenyzı: nevezhet párban is és szólóban is.  
 Ha kísérı: a versenyzıkkel azonos szabályok szerint vehet részt, díjazásban nem részesül. 
- A versenyzık csak zenekari kísérettel táncolhatnak. 
 
Értékelés 

- Szempontjai: 
 - a viselet 
 - annak viselése 
 - a tánc ismerete 
 - stílusos, esztétikus mozgás 
 - kapcsolattartás a párral 
 - a tánctartalom és a zene illeszkedése 
 - III. és IV. korcsoportnál kapcsolattartás a zenekarral 
 - elıadói magatartás 
 - térhasználat 
- A versenyzıket három fıbıl álló szakmai zsőri értékeli.  
- Az értékelés nyilvános, a versenyzık jelenlétében történik. 
 
Díjazás 

1. Márton napi Gyermek és Ifjúsági Szólótáncverseny díjazása: 
 A zsőri az összes résztvevı figyelembevételével korcsoportonként három díjat határozhat meg:  

I. helyezett:   aranyérem 
II. helyezett:  ezüstérem 
III. helyezett: bronzérem 
Az érem a tárgy év június 3. hétvégéjén, a Kenderke által szervezett Tatai Sokadalom alkalmából vere-
tett, bronz alapanyagú emlékérem aranyozott, ezüstözött és bronz változata. Egyik oldalán a Sokadalom 
emblémája, a másikon az aktuális kiemelt programot szimbolizáló ábra, amely minden évben változik.  
Korlátozott példányszámban készül. A rendezvény ideje alatt megvásárolható, de díjként csak a mellé 
kiadott oklevéllel érvényes. 
A díjazottak meghívást és fellépési lehetıséget kapnak a versenyt követı év Tatai Sokadalmára. 

 
2. A Református Iskolák Országos Versenyének díjazása 
A református iskolák tanulóit a zsőri az összesített versenyen elért pontszámuk alapján külön is rangsorolja, a 
legmagasabb pontszámot elérık oklevelet kapnak. 
 
A nevezés módja: 

A nevezés felhívásban szereplı határidıig (október közepe), a jelentkezési lap kitöltésével és a nevezési díj 
befizetésének igazolásával történik. Az elızı év aranyérmesei a nevezési díj befizetése alól mentesülnek.  
 
50 %-os kedvezményben részesül a református intézmények minden negyedik versenyzıje. 

 
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT, SIKERES FELKÉSZÜLÉST KÍVÁNUNK 


