
 
 

Talents on Stage Nemzetközi Táncverseny 2023 

 

Dátum: 2023. Február 11.Szombat 

Helyszín: Szigetszentmiklós Városi Sportcsrnok (2310. Szigetszentmiklós Szebeni u. 81) 

 
A versenyen azon táncosok vehetnek részt, akik elfogadják a versenyszervező által kiírt szabályzatot, 

és azt be is tartják! 

Minden versenyző és egyesület a saját felelősségére versenyez. 

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy a verseny szabályzatot figyelmesen olvassák át, ha kérdéseik 

vannak a Versenyvezetőt keressék meg. 

 

 A versenyre nevezhetnek: 

 

- Egyének, magán személyek 

- Művészeti iskolák 

- Általános és középiskolai tánccsoportok. 

- Alapítványok által működtetett tánccsoportok 

- Egyesületek 

- Tánc Klubok  

- Tánc Stúdiók 

- Sport és Tánc iskolák 

 

 Általános tudnivalók: 

 

Minden versenyző a saját felelősségére versenyez. A nevezést, a kategóriák és Korosztályok 

besorolást az edző dönti el, és vállal felelőséget a versenyünkre leadott nevezéseiért. 

A versenyző köteles követni, a verseny menetét és időben a saját produkciója előtt legalább 6 tánccal  



megjelenni a színpad mellett. Ezzel együtt, leadni Zenéjét a produkcióhoz. (Zenéket a végleges 

forgatókönyv kihirdetése után a Rajtszámmal és a Produkció címével ellátva e-mailben fogadjuk csak 

el, vagy feltöltve a megadott oldalunkra!!! Amennyiben ez nem teljesül pontlevonás jár érte. (A 

biztonság kedvéért, legyen minden vezetőnél pendriv–on is ott a versenyen.) Cd –n hozott Zenéket 

Nem áll módunkban elfogadni!) 

Pontozási szempontba bele számít a zene pontos összevágása és összedolgozása , Zenei egység 

végeinek pontossága.  

A szervezők nem vállalnak felelősséget a nem megfelelő zenéért. Ha a zene leáll, de már a versenyző 

eltáncolta a koreográfia 75%-át, már pontozható az előadott produkció. 

Abban az esetben, ha koreográfiában táncoló táncosok egy negyede már magasabb tudás szintű 

kategóriában is nevezve van, akkor az adott koreográfiát is magasabb ( A, B ) kategóriában kell 

indítani.  

A versenyző köteles a bekonferálástól számított 5 másodpercen belül színpadra állni. Ebben a 

színpadi kellék behozatala is bele számít! 

Nem ajánlott a megkoreografált be és levonuló koreográfia külön zenére, a Versenyzőknek a 

szólításkor a rendezők által kijelölt és jól látható helyzetből kell bevonulnia produkcióhoz, ezzel 

jelezve felkészültségüket. 

 

 

 Színpad: 

 

- Mérete: min. 12x10 méter, burkolata parketta / balett szőnyeg. 

- Kellék és díszlet használata minden táncstílusban megengedett. 

 

Kellék színpadra behozatala: Egyéni / Duó / Trió kategóriákban: melyet a táncos/ok, maga/maguk 

tudnak behozni a színpadra. 

  

Kellék színpadra behozatala:  Mini - Kis és Nagy Formációknál:  történhet külső segítséggel. 

 

- Olyan díszlet használata, ami a balett szőnyeget/parkettát, rongálja-elszínezheti-károsíthatja, 

Szigorúan TILOS.  

 

Kategóriák: 

 

Egytánc Táncversenyek: 

- Cha-Cha 

- Samba 

- Rumba 

- Paso Doble 

- Jive 

- Salsa  

- Bachata 

- Merenge 

 

 



Versenykategóriák: 

- Latin amerikai Táncok / Páros / Csak Lány 

- Standard Táncok / Páros / Csak Lányok 

- Latin amerikai és Standard kűr  

- Karib Táncok (Salsa, Bachata, Merengue) 

- Show tánc  

- Ritmikus Gimnasztika  

- Balett Klasszikus  

- Kortárs / Modern / Jazz táncok 

- Lyrical  

- Hastánc 

- Open – Nyílt  

- Street Dance (Hip-Hop) 

- Film és Musical Show 

- Akrobatikus Rock and Roll 

- Sport akrobatika 

- Fit-Kid 

- Disco 

- Mazsorett és Twirling alapú Táncok / Pom-Pom 

- Néptánc (autentikus, stilizált) 

 

 

 Korcsoportok:  

 

- Mini I. : 4-6 év 

- Mini II. : 7-8 év 

- Gyermek I. : 9-11 év 

- Gyermek II. : 12-13 év 

- Junior I. : 14-15 év 

- Junior II. : 16-17 év 

- Felnőtt: 18-34 év  

- Senior I. : 35-40 év 

- Senior II. : 41+ év  

 

Korcsoportjaink jól elszeparáltak és igyekeztünk egymáshoz korosztályban közel álló gyermekeket 

megmérettetni, nem túl nagy korkülönbségekkel az életkori sajátosságoknak és fejlődési 

szakaszoknak megfelelően.  

Korosztály besorolásánál, az adott naptári évben betöltött életkor számít.  

A verseny rendezői fenntartják a jogot, korosztályok és kategóriák összevonására, amennyiben nem 

elegendő az indulók száma. A  háromnál kevesebb induló esetén a kategóriák vagy korcsoportok 

összevonásra kerülhetnek.  

 

 

 

 



 Produkcióok Időtartalma: 

 

Szóló ( 1 fő ):  1:30 - 2:30  

Duó-trió ( 2-3 fő ):  2:00 - 3:00  

Mini formáció ( 4-6 fő ):  2:00 - 3:00 

Kis formáció ( 7-12 fő ):   3:00 - 4:00 

Nagy formáció ( 13+ fő ):  4:00 - 5:00 

 

 

 Besorolások: 

 

C. KATEGÓRIA: azon versenyzők nevezését várjuk ebben a kategóriában, akik még kezdő táncosok, 

még nem vettek részt versenyen, illetve nincsenek versenyzői eredményeik.  

 

B. KATEGÓRIA: azon versenyzők nevezését várjuk ebben a kategóriában, akik 1-2 éve versenyeznek 

és már versenyzői és színpadi gyakorlattal rendelkeznek. 

 

A. KATEGÓRIA: azon versenyzők nevezését várjuk ebben a kategóriában, akik magasabb tánc 

technikai tudással, magabiztos előadói képességgel rendelkeznek és több éves színpadi és versenyzői 

tapasztalatuk van. Amennyiben a produkcióban tánctanár is szerepel, kizárólag ebben a kategóriában 

nevezhetnek. 

 

 

 Pontozás szempontjai: 

 

A kapott pontszámok alapján alakul ki a sorrend. 

Figyelembe véve: 

Technikai tudás szint: táncfigurák és elemek nehézségi szintje és ezek kivitelezése. 

Zeneiség: pontos zenére és ritmusra történjen a tánc, visszaadva a zene hangulatát  

Koreográfia tartalma: kreativitás, eredetiség, zenéhez való illeszkedés, térforma váltások. 

Előadás mód: történet, mondani való tolmácsolása, átélés, látványosság, kisugárzás. 

 

 Nem megengedett: 

 

Nyílt láng és Pirotechnika használata. 

Étel - Ital és Rágógumi használat a színpadon. 

Tánctér szennyezése, rongálása. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nevezési díjak: 

 

Szóló: 6000.- forint 

Duó: 12000.- forint 

Trió: 15000.- forint 

Mini formáció: 4000.-forint/fő 

Kis formáció: 3000.-forint/fő 

Nagy formáció: 3000.-forint/fő 

Egytánc kategóriák: 3000.- forint / tánc (csak Latin Táncoknál: Samba, Cha-Cha, Rumba, Jive,) 

Nevezési díjak a helyszínen kell fizetni, a verseny megkezdése előtt 1,5 órával a helyszíni 

regisztrációnál. Formációkat - Duókat – Triókat, kérjük egyösszegben nevezzenek!  

 

Belépők: 

Felnőtt: 2500 Ft / fő 

Gyermek és Nyugdíjas: 2000 Ft (Gyermek: 6-12 éves korig; Nyugdíjas: nyugdíjas igazolvány 

felmutatásával) 5 éves kor alatt ingyenes! 

 

Edzői Belépés: Egyesületenként 3 Edző részére díjmentes, mely neveket kérünk előre megküldeni a 

szervezők számára e-mailben. 

 

 

Nevezési Határidőnket 2023. Február 1 Szerda (éjfél-ig ).  

Zene leadási határidő Február 8. Produkció Címével ellátva 

Zene feltöltéshez kérjük, az egyesületeket e-mailben (info.talentsonsage@gmail.com) 

kérjenek saját feltöltő linket a szervezőktől.  

Nevezési Link ITT:  

https://forms.gle/xnj2R2TfqfKQQehs8: 

 

Szorgalmas Felkészülést Kívánunk, minden Egyesület Számára és Eredményes Szép Versenyzést! 

 

Szeretettel Várunk Mindenkit, 

 

Táncos Üdvözlettel: 

Darvasi Gabriella 

Sziget Dance Tse. 
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