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VII. SOPRONIREGIONÁLIS SZÓLÓ NÉPTÁNCVERSENY 

- kiírás és versenyszabályzat -  
 

a Gyermek Néptáncosok XIV. Országos Szólótánc Fesztiváljának 
(2020. 06. 05-07.)  

Nyugat-dunántúli regionális válogatója is egyben 
 

A verseny időpontja 

Iskolai-együttesi forduló: 2020. 01. 02-31. 

Országos döntő: 2020. március 10-11. 

Rendező: Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 9400 Sopron, Halász u. 25. 

Tel: 99-311-334 

E-mail: info@petofisopron.hu 

Helyszín: GYIKRendezvényház, 9400 Sopron, Ady E.u. 1. 

 

A verseny célja: Az alapfokú művészetoktatási intézmények néptánc tanszakán és a 

néptáncegyüttesekben folyó nevelő-oktató munka színvonalának, tehetséggondozó 

tevékenységének bemutatása, értékelése. Szakmai-módszertani tapasztalatok gyűjtése. 

 

Fórumot teremteni a legkiválóbb gyermek néptáncos előadóknak arra, hogy számot adhassanak 

eredeti néptánc ismeretükről, annak újraalkotásáról, valamint magas színvonalú egyéni 

előadásmódjukról. Segíteni az évszázadok alatt kikristályosodott magyar néptánc kincs 

továbbörökítését, legszebb, legértékesebb elemeinek hagyományához hű megőrzését. (kiemelés a 

GYERMEK NÉPTÁNCOSOK XIV. ORSZÁGOS SZÓLÓTÁNC FESZTIVÁLJA kiírásából) 

 

A verseny jellege:gyakorlati rendszerű 

 

A verseny fordulói:1. iskolai-együttesi válogató;2.megyei forduló; 3.régiós/országos döntő  

1. Iskolai-együttesi válogató 

A résztvevők a saját intézményben/együttesben megrendezett válogatón vesznek részt és az 

intézmény által összeállított zsűri előtt mutatják be a versenyszámokat. A helyi zsűri határozza meg 

a továbbjutók körét – jelen versenykiírásban meghatározottak szerint. 

 

3. Régiós döntő 

Alul, a korosztályoknál leírt táncok bemutatása színpadi-színházi körülmények között. 

 

Résztvevők köre: Magyarországon, elsősorban a nyugat-dunántúli régióban működő alapfokú 

művészetoktatási intézmények tanulói és néptáncegyüttesek táncosai. 
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„A pároknál a korcsoporttól eltérő születésű versenyzők is táncolhatnak együtt, de a párok csak 

egymást követő korcsoportból alakíthatók ki.  Ezekben az esetekben a verseny anyagánál és a 

korcsoportba sorolásnál az idősebb táncos születési éve a meghatározó.  

Az életkor megállapításánál (korcsoportba sorolásnál) a régiós verseny időpontját kell figyelembe 

venni, azaz hogy a régiós verseny időpontjában hány éves a gyermek. 

A régiós szólótánc versenyek átjárhatók indokolt esetben (a rendezővel történő egyeztetést 

követően, amennyiben a rendező fogadni tudja) úgy, hogy a kötelező anyag mindenképpen az induló 

lakhely szerinti saját régiós versenyének a táncanyaga kell hogy legyen. Aki a régiós fesztiválról be 

szeretne kerülni az országos döntőbe, annak a régiós fesztiválon két anyagot kell táncolnia (a 

régiós fesztivál kiírásától függetlenül), egy kötelező régiós anyagot, illetve egy szabadon választott 

táncanyagot.”(kiemelés a GYERMEK NÉPTÁNCOSOK XIV. ORSZÁGOS SZÓLÓTÁNC 

FESZTIVÁLJA kiírásából) 

 

Korosztályok: 

Lurkó – 2013, 2012, 2011, 2010, 2009-ben születettek 

Gyermek – 2008, 2007, 2006, 2005-ben születettek 

Ifjonc – 2004, 2003, 2002, 2001-ben születettek 

 

A szarvasi országos döntőbe jutó versenyzők esetében az országos döntő versenykiírásának 

korcsoportjai a mérvadók az alábbiak szerint: 

I. korcsoport: 2010-2011-ben született, 9-10 éves gyermekek 

II. korcsoport: 2008-2009-ben született, 11-12 éves gyermekek 

III. korcsoport: 2005-2007-ben született, 13-15 éves gyermekek 

 

A verseny rendszere: 

Lurkó:csak szabadon választott táncot kell bemutatni (max. 2’+/- 20”). 

Az országos döntőre történő továbbjutáshoz szükséges kötelező és szabadon választott tánc 

bemutatása a versenyen – tehát aki csak a szabadon választott tánccal indul, NEM juthat tovább a 

szarvasi döntőbe! (A 2012, 2013-ban született Lurkók nem indulhatnak a szarvasi országos döntőn.) 

 

Amennyiben kötelezőt is táncol a Lurkó kategória versenyzője: 

Fiú szólótánc 

 Nyugat-Magyarországi régió (Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye) tájainak 

táncai- max. 2 perces (+/- 20”) improvizáció.  

Párosok 

 Nyugat-Magyarországi régió (Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye) tájainak 

táncai– max. 2 perces (+/- 20”) improvizáció. 

 

Gyermek:  
Szabadon választott: 

 A kötelező táncok táncain kívül az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programjában (27/1998. MKM rendelet) meghatározottak szerinti táncanyag ill. saját 

nemzetiségi tánc az adott korosztály életkori sajátosságait figyelembe véve. 

mailto:info@petofisopron.hu
http://www.petofisopron.hu/


 

 

Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és  

Alapfokú MűvészetiIskola 
9400 Sopron, Halász u. 25. 

Tel./fax: 00-36-99/510-246, 99/ 311-334 

E-mail: info@petofisopron.hu 

www.petofisopron.hu 

  

Kötelező anyag: 

Fiú szólótánc 

 Nyugat-Magyarországi régió (Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye) tájainak 

táncai- max. 2 perces (+/- 20”) improvizáció.  

Párosok 

 Nyugat-Magyarországi régió (Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye) tájainak 

táncai– max. 2 perces (+/- 20”) improvizáció. 

Ifjonc: 
Szabadon választott: 

 A kötelező táncok táncain kívül az alapfokú művészetoktatás követelményei és 

tantervi programjában (27/1998. MKM rendelet) meghatározottak szerinti 

táncanyag, ill. saját nemzetiségi tánc az adott korosztály életkori sajátosságait 

figyelembe véve. 

 

Kötelező anyag: 

Fiú szólótánc 

 Nyugat-Magyarországi régió (Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye) tájainak 

táncai- max. 2 perces (+/- 20”) improvizáció.  

Párosok 

 Nyugat-Magyarországi régió (Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye) tájainak 

táncai– max. 2 perces (+/- 20”)  improvizáció. 
 

Mindhárom korcsoportban az improvizáción, a koreográfiai elemeket nélkülöző, a gyermek 

saját motívumkészletéből építkező, stílusos, rögtönzött táncolást értünk, a kiírt időtartam 

betartásával. 

 

A ifjonc kategóriában egy adott falu táncanyagából kell a produkciót összeállítani! 
 

Az elbírálás szempontja az eredeti táncanyag alapos elsajátításán alapuló stílusos, de az egyéniséget 

és az életkort tükröző előadásmód, színpadi megjelenés (lásd Értékelési szempontok). 
 

Díjazás, a versenyen elnyerhető címek:  

 Aranykeszkenős táncos (lányok) 

 Figurás táncos(fiúk) 
 

Fenti díjakon kívül a zsűri különdíjakat is kioszthat! 
 

„A régiós válogatókon díjazásban részesülő táncosokból a zsűri által javasoltak kerülnek a szarvasi 

országos „mindent el – döntőbe”, vagyis ahol a „legjobbak legjobbjai” lesznek a szarvasi döntőn 

díjat elérő gyermekek.” (kiemelés a GYERMEK NÉPTÁNCOSOK XIV. ORSZÁGOS SZÓLÓTÁNC 

FESZTIVÁLJA kiírásából.) 
 

A díjazottak indulhatnak a kiscsőszi Pajta Szólótáncosa táncversenyen! 
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A nevezési és részvételi díjak: A versenyzők nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérő 

tanárok utazási költsége a nevező intézményt terheli.Regisztrációs díj: 3.000 Ft nevezésenként. 

A kötelező táncanyag zenei kíséretéről a rendező, a szabadon választott tánc kíséretéről a versenyző 

gondoskodik. Központi zenekar: Fajkusz Banda és Németh Dénes és zenekara.  

A zenei kíséretekkel kapcsolatban a kapcsolattartó: Fajkusz Attila 20/5855140, 

fajkusz@gmail.com, fajkusz@petofisopron.hu 
 

 

A VII. Soproni Regionális Szóló Néptáncverseny online nevezési lapja az alábbi linken 

érhető el2020. február26-ig – ezt minden nevezés esetén el kell küldeni: 

https://forms.gle/1B6hLZ3QANGvGyjJ8 

 

A szarvasi döntő online nevezési lapja az alábbi linken érhető el 2020. február 26-ig – 

amennyiben a nevezés releváns a kiírás szerint: 

https://forms.gle/dXifhGZ6ovudkeDR9 
 

 

 

További információt a versenyt rendező intézménytől lehet kérni.  

Kapcsolattartók: Sipos Ferenc igazgató, telefon: 30/537-09-98 

   Szabó Zilia és Fajkuszné Bertha Zsófia iskolatitkárok, telefon: 99-510-246 

   E-mail: info@petofisopron.hu 
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