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A 2020-as  évben is meghirdetjük a Dance Universum ORSZÁGOS Táncversenyt.  Sajnos ez az év 

mindenki számára kedvezőtlenül alakult, viszont nem törtünk le, hiszen még ebben az évben 

megtartjuk a már nagy hagyományoknak örvendő versenyünket. Egyelőre országosan hirdetjük, de 

előre tekintünk és jövőre ismét Nemzetközi viszonylatban mérettetjük meg a jobbnál jobb táncosokat. 

Egy napon fog lezajlani a verseny, azaz 2020. Október 17-én (Szombat) A következő kategóriákkal 

várunk benneteket: Show, Mazsorett, Disco, Open és Színpadi Látványtánc, Hip-Hop, Break, Electric. A 

változás jogát most is fenntarjuk, limitált nevezéssel próbálunk eleget tenni a szabályzásnak, illetve az 

egészségügyi szabályzásra odafigyelve szervezzük a versenyt. 

Nagy örömmel jelenthetjük be, hogy mindenkire gondoltunk, szeretnénk teret engedni mindenkinek, 

legyen az kezdő vagy profi szintű táncos. Ezzel, hogy Kiskunfélegyházán kerül megrendezésre a verseny 

szeretnénk a vidéki iskoláknak is kedvezni. Rengeteg ajándékkal, színvonalas versennyel és sok 

jókedvvel készülünk Nektek ismételten! 

Versenyrendszerünk a többi versennyel azonosan, szintén nyílt rendszerű, tehát bárki részt vehet. A 

versenyek pontozásos rendszerben működnek. 

Két csoportba soroltuk az induló versenyzőket. 

„A” (amatőr) szint: Azon versenyzők számára biztosítjuk ezt a kategóriát, akiknek kevesebb gyakorlatuk 

van a színpadi fellépések, versenyzés terén. 

„P” (profi) szint: Akik már kinőtték a kezdő szintet, meg van a kellő versenytapasztalatuk és színpadi 

rutinjuk, továbbá bármely magyar bajnokságon megállnák a helyüket. 

 

Kategóriák: 

Szóló induló   1 fő 
Előadás időtartama: max. 2:30’ 
 
Duó és Trió indulók   2-3 fő  
Előadás időtartama: max. 2:30’ 
 
Csoport  3-10 fő 
Előadás időtartama: 1:30’-3:00’ (+-5mp) 
 
Formáció I. 11 főtől 
Előadás időtartama: 2:30’-5:00’ (+-5mp) 
  
Formáció II. 16-főtől 
Előadás időtartama: 2:30’-5:00’ (+-5mp) 

 

Indított stílusok: 

-Hip-Hop alapú táncok  

-Girly (Modern magassarkús)  

-Break 

-Majorette és Twirling alapú táncok 

-Open 

-Sporttáncok-akrobatikus Sporttáncok 

-Tánctermi táncok 



-Színpadi látványtáncok 

-Modern Tánc alapú Show Táncok 

 

 

Korcsoportok: 

Manó  4-10 éves  

Gyermek  11-13 éves 

Junior  14-18 éves 

Felnőtt  18 év felett 

Korhatárok: 

Gyermek 6-13 éves 

Junior  14-18 éves 

Felnőtt  18 év felett 

 

Időpont: 2020 Október 17. 

Helyszín:  6100 Kiskunfélegyháza, Kosstuh Lajos u. 35. 

Színpad: A tánctér minimum 10m x 10m, burkolata balett szőnyeg, sportszőnyeg. 

 

Nevezési díjak: 

3000.-Ft egy fő nevezési díja kategóriánként.  

Kedvezményünk egy főre vonatkozóan: második, illetve e fölötti nevezés 2000 
Ft/kategória.  
 

 

A versenyre nevezni a versenykiírásban szereplő határidő lejártáig lehet online a 

www.danceuniversum.com / nevezés menüponton belül.  A nevezési díjat több módon is 

rendezhetitek a nektek legkényelmesebb módon. Postán rózsaszín csekk formájában a 6078 

Jakabszállás, Dózsa György u. 7. számra küldve, illetve átutalással is megtehetitek melynek 

számlaszáma: 

11732002 - 20419486 - 00000000 (OTP BANK) 

Kedvezményezett: Szabó Gyula E.V. 

 

HELYSZÍNI NEVEZÉS NINCS! 

 

Zenék leadása 

 

A zenék leadása online történik, ami az ONLINE nevezés leadásához kötött. 

A zenék felcímkézési formáját megtaláljátok a versenyszabályzatban. 

Ami nagyon fontos, hogy a zenéket kizárólag MP3 formátumban tudjuk elfogadni. 

http://www.danceuniversum.com/


(Az elküldött zenéket a verseny előtti 48 órában változtatni már NEM lehet, amennyiben változás lenne a zenében 

és ez nálunk nem kerül javításra, az ez okból származó kellemetlenségekért felelősséget nem vállalunk.) 

 

Belépőjegy (Kísérőknek): 

A belépés a kisérőknek limitált!  

A vírushelyzetre való tekintettel és a szabályzat miatt oda kell figyelnünk a létszámra, ezért CSAK előre 

jelzett kíséretet tudunk beengedni. Kérnénk jelezni az iskola vezetőket, hogy tájékoztassák a 

hozzátartozókat ezzel kapcsolatosan. Megértésüket köszönjük! 

Felnőtt jegy: 2000.-Ft/fő  Gyermek jegy: 1500.-Ft/fő 

6 éven aluli gyerekeknek a belépés ingyenes. 

 

Díjazás:  

• A dobogós helyezést elért indulók oklevelet és érmet kapnak 

• Első helyezést elért indulók kupát, érmet, oklevelet kapnak  

• Helyezést elért indulók között szponzorok által felajánlott ajándékcsomagokat osztunk ki 

Különdíjak minden kategóriában. (Manó, Gyermek, Junior és Felnőtt) 

• Legjobb koreográfus 

• Legtehetségesebb táncos  

• Legtechnikásabb táncos 

• Legjobb elődadás  

• Legjobb „jelmez”  

• Zsűri különdíj 

• Legtöbb pontszámot elért csapat 

 

A nap végén az összes produkció és az összesített pontok meg persze a zsűri döntése alapján. 

Külön jutalmazzuk: 

• Legjobb Koreográfus 

• Legtehetségesebb táncos 

• Legtöbb pontszámot elért csapatot  

• DANCE UNIVERSUM KUPA is gazdára talál  

 

Plusz sok-sok ajándékkal és meglepetéssel készülünk nektek idén is! 

Jelentkezési és nevezési határidő: 2020.Október 4.(Vasárnap) Éjfél 

Kérünk mindenkit, ezt az időpontot tartsuk be, hogy mihamarabb kirakhassuk a kész időrendi kiírást. 



Minden információ, versenyszabályzat, versenykiírás, nyilatkozat, ONLINE NEVEZÉS, 

megtalálható a www. danceuniversum.com weboldalon. 

 

Email: info@danceuniversum.com 

Honlap: www.danceuniversum.com 

Facebook: https://www.facebook.com/dance.universum.kecskemet/ 

Mobil:   
 

Váczi Nikolett +36 30/ 873 19 95 
 

Szabó Gyula  +36 20/ 932 80 91 
 
 

Mindenkit sok szeretettel vár a Dance Universum szervező csapata. 

Sikeres felkészülést és sok sikert kívánunk! 

 

mailto:info@danceuniversum.com
http://www.danceuniversum.com/

