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„IV. RUBIN CIPŐK” 
 

Mozgásművészeti Tehetségkutató és Minősítő Versenyt hirdet 
a „Tánc Világnapja” tiszteletére 

 
2017. április 25-én, (kedd) 1000 órától  

 
NÁDUDVARON 

az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár 
Színháztermében 

4181 Nádudvar, Ady tér 10.  
 

1. Társas tánc 
2. Karakter színpadi tánc 

3. Magyar néptánc, Folk, Etnik Dance 
4. Utcai táncok 

5. Modern, Kortárs, Show táncok 
6. Aerobic, Fitness, Zumba, 

7. Színpadi Mazsorett 
 

kategóriákban 
 

(Regisztráció: 830-tól) 
 

A tehetség kutató versenyen indulhat bárki, aki kedvet érez arra, hogy összemérje 
tánctudását más táncosokkal legyen az művészeti iskolás, amatőr tánccsoport tagja vagy 
egyéni hobbiból táncoló fiatal. 
 
Korcsoportok: 

1. 7 év alattiak 
2. 7-11 éves 
3. 11-16 éves 
4. 16 éves és felette 
5. vegyes korcsoport 

Létszám: 
1. szóló 
2. duó-trió 
3. csoport (4-8 fő) 
4. formáció (8 fő felett) 

 
 
Műfaj ágak és produkció idők: 
 Társas tánc (Standard, Latin-Amerikai, Páros divattánc)  (130- 5 perc) 
 Karakter színpadi tánc (Country, Polka, Kán-kán, Görög-Szirtaki, Matróz, Ír 

sztepptánc, stb.)……………………………………………(2-5 perc) 
 Magyar néptánc, Folk, Etnik Dance…………………….(szóló, duó, trió: 1-230 perc) 

         (csoport 2 - 4 perc) 
         (formáció 230-5 perc)   



 Utcai táncok: (Discó, Hip-Hop, Break, Electric Boogie.)..(szóló, duó, trió: 1-230 perc) 
         (csoport 130-4 perc) 
         (formáció 230-5 perc)   

 Modern, Kortárs, Show táncok………………………….(szóló, duó, trió: 1-230 perc) 
         (csoport 2 - 4 perc) 
         (formáció 230-5 perc)   

 Aerobic, Fitness, Zumba stb. …………………………….(1-3 perc) 
 Színpadi Mazsorett (Pom-Pon; Botos stb.) ………………(130-5 perc) 

 
A nevezés és verseny szabályai: 
 
1. A felhívással egy időben kiküldött jelentkezési lap kitöltésével. Egy jelentkezési lapon 
csak egy produkció nevezhető. Több produkció esetén a jelentkezési lap szükség szerint 
másolható. 
 
2. A versenyzők műfaj kategóriánként csak egy produkcióval indulhatnak (önmaga ellen 
nem indulhat többször), de ha képesek rá, akkor más kategóriában – akár mindegyikben – 
elindulhatnak. Pl: a szólóban induló táncos, részt vehet duó-trió, csoport és formáció tagjaként 
egy-egy újabb produkcióban. 
 
3. A nevezéseket személyesen, levélben vagy e-mailben kérjük megküldeni. 
Cím: Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola  
„RUBIN CIPŐK” Mozgásművészeti Tehetségkutató és Minősítő Verseny 2017.  
4181 Nádudvar Fő út 137-141. 
E-mail: kovysandor@nadudvar.hu 
 
4. Nevezési határidő:  2017. április 12. 
 
5. Nevezési díj: 600,- Ft / produkció / fő (fizetni a verseny napján, a regisztráció során kell a 
leadott nevezések alapján.) 
 
6. Regisztráció, nevezési díjak befizetése: A verseny kezdete előtt 1,30 órával. 
 
Egyéb információk a versennyel kapcsolatban: 
 
7. Színpadi kellékek, díszletek csak a Modern, Kortárs, Show táncok kategóriákban 
használhatók úgy, hogy a produkciós teret nem szennyezhetik. (pl.: folyadék, vagy bármilyen 
szemét). 
 
8. Produkciós terület: 10 x 7 méteres, balett linóval borított színpad. 
 
9. Díjazás: emléklap, oklevél, tárgyi jutalom. Közönség díj. 
 
10. Eszköz igény: Olyan kategóriákban, ahol valamilyen eszköz igény felmerül azt a 
jelentkezési lapon kérjük feltüntetni. (Cd. lejátszó, áram csatlakozás, színes fénytechnika stb.) 
 
Belépés a rendezvényre: Díjtalan 
  
A zsűri tagjai: A meghirdetett kategóriák neves szakemberei, a közönség soraiból kisorsolt 
társadalmi zsűritag és a Kövy S. Ált. Iskola Diákönkormányzatának képviselői alkotják. 
 
A versennyel kapcsolatos kérdésekre Gyöngyösi Sándor műv. ig. h.  ad tájékoztatást.  

 
a +36309284792 telefonszámon.  

mailto:kovysandor@nadudvar.hu
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