
 

I. ORSZÁGOS TIRPÁK SZÓLÓTÁNCVERSENY 
NYÍREGYHÁZA, 2019. NOVEMBER 23. 

 
 

VERSENYFELHÍVÁS 
 
 

A Szabolcs Néptáncegyüttes első alkalommal hirdet Országos Tirpák Szólótáncversenyt. 
Célja: A Felső-Tisza-vidék, azon belül a tirpák hagyományok ápolása, népszerűsítése, értékei 
megőrzése, az improvizált tánctudás fontosságának erősítése. 
 
Helyszín Mandabokor Művelődési Ház (4400 Nyíregyháza-Mandabokor, Jegenye utca 19.) 

Időpont:  2019. november 23. 

A verseny kategóriái:  1. Szóló férfitánc 
 2. Páros szóló tánc (női-férfi páros, női páros) 

Korcsoportok: I. korcsoport 10-14 év 
 II. korcsoport 15-17 év 

 III. korcsoport 18- 39 év 

Korcsoportok meghatározásánál a 2019. január 1-ig betöltött életkort vesszük figyelembe. Ha a 
párosban induló versenyzők vegyes korcsoporthoz tartoznak, akkor az idősebb versenyző kora a 
meghatározó.  
 
A verseny táncanyaga 

Kötelező tánc:  A versenyzőknek a Nyíregyháza környéki bokortanyák tirpákság 
tánchagyományaiból kell bemutatkozniuk.1 

Szabadon választott tánc:  A versenyzőknek az I. korcsoport kivételével a Kárpát-medence 
tánchagyományaiból kell bemutatkoznia. Az I. korcsoport 
versenyzőinek csak a kötelező táncok anyagából kell 
bemutatkozniuk. 

A versenyprodukció időtartama: 
- A versenyzőknek 2 perc (+/- 15”) időtartamban kell bemutatkoznia. 

 
Zenei kíséret: Bürkös zenekar 

A kötelező táncok kíséretét a zenekar szolgáltatja a megadott terjedelemben, ezért előzetes 
hangzóanyag megküldése nem szükséges.  
A zenei anyagot a burkos84@gmail.com címre kérjük elküldeni legkésőbb a nevezési határidő 
végéig. 
 
Nevezési határidő: 2019. október 31. csütörtök 
 
A nevezési lapokat a következő elérhetőségek valamelyikére kérjük elküldeni:  

 E-mail: tirpakszolo@szabolcsneptanc.hu (A „Tárgy” mezőbe szíveskedjenek beírni:  
I. Országos Tirpák Szólótáncverseny) 

 Cím: Szabolcs Néptánc Egyesület, 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 25. 

Nevezési díj: 3000 Ft/versenyző (tartalmazza a zenei kíséretet, valamint egy ebéd árát) 

 

                                                        
1 Igény esetén táncanyagot (Bundásbokor) a jelentkezőknek biztosítunk. 



 

A Nevezési díj befizetése az alábbi címen lehetséges. A nevezési díj átutalásának igazolását 
kérjük, hogy a csoportvezetők/versenyzők a verseny napján hozzák magukkal. 

Szabolcs Néptánc Egyesület, 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 25. 
Bankszámlaszám: K&H Bank 10200555-44170790 
Közlemény rovatba a nevező(k) nevét kérjük feltűntetni. 

A jelentkezés csak a nevezési díj befizetésével érvényes. Megadott határidőn túli nevezéseket nem 
áll módunkban elfogadni! 
 
Szakmai zsűri: A versenyt országosan is elismert zsűri értékeli. 
 
Díjazás: A versenyben kategóriánként és korcsoportonként szólista díjakat hirdetünk. 

Különdíj felajánlásokra lehetőséget biztosítunk, melyet kérünk a megadott elérhetőségeken 
szíveskedjenek jelezni! A felajánlásokat 2019. november 15-ig várjuk! A felajánlott és 
megcímzett díjakat a zsűri ítéli meg. 
 
Az étkezés a verseny helyszínén biztosított, ezen kívül büfé is üzemel. 

A felkészülésre és a versenyzéshez jó munkát, sok sikert kívánunk! 

A programváltozás jogát fenntartjuk. 

 
További információ: 

telefon:  Egyesületi Iroda: +36-20/466-9656 
e-mail:  info@szabolcsneptanc.hu 
facebook: www.facebook.com/SzabolcsNeptancegyuttes 

 

Nyíregyháza, 2019. augusztus 26. 
 
 
 
 

Ágoston Ildikó 
elnök 

Szabolcs Néptánc Egyesület 


