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A szabályrendszer 2016. Január 01-től visszavonásig érvényes, ha azt a szervezőség nem 
módosítja. 
 
A Dance Universum versenyszabályzat tartalmazza a résztvevők kiválasztási és jelentkezési 
feltételeit, azokat az általános eljárási szabályokat, amelyek alapján részt lehet venni a 
táncversenyen. 
 
 

DANCE UNIVERSUM TÁNCVERSENY 
 
 
A Dance Universum által szervezett táncverseny lehetőséget biztosít a táncosoknak 

kamatoztatni eddig megszerzett tudásukat és megmutatni magukat ezen a hazai versenyen. A 

versenyrendszer több táncstílusban, különböző tudásszinten és különböző korcsoportokban 

nyújt lehetőséget a versenyzésre. A csapatok képességeik legjavát kihasználva állhatnak 

színpadra egy előre megkoreografált versenyszám előadásával. A barátságos megmérettetés 

legfőbb célja a tánc a mozgás népszerűsítése hazánkban. 



 
 

 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
 
A verseny helyszínére való belépés a versenyzők számára a már előzetesen leadott és 

elfogadott nevezési lappal lehetséges. Kísérőknek és hozzátartozóknak ugyanez érvényes 

jeggyel működik. 

(A beléptetés vagy karszalaggal, vagy pecséttel történik) 

 

 Tilos: 
 Előadás közben a táncosok nem érinthetik a bírákat. 
 Tilos az olyan testolajok, test-, illetve arcfestékek, más a testen, ruhán lévő anyagok 

vagy ruhadarabok használata, amelyek befolyásolják a versenyterület tisztaságát és 
biztonságát, esetlegesen azon nyomot hagyhatnak. 

 A levett ruhadarabot a verseny területen kívülre is el lehet helyezni, de soha nem lehet 
a tömegbe dobni. 

 Folyadékok, vagy más olyan anyagok (pl.: csillám), amelyek bekoszolják, rongálják vagy 
veszélyessé teszik a táncparkettet, vagy a verseny területében bármilyen mértékben 
kárt tesznek, nem használhatók!  
 

 
Bármely olyan sérülésért, ami a táncos képzetlenségéből adódó vagy arra visszavezethető, a 
produkció bemutatása közben, vagy az azt megelőző gyakorlás közben történik, a szervező 
felelősséget nem vállal.  
 
Az ONLINE nevezéssel és a rendezvényre nevező csapatvezetők által aláírt 
Nyilatkozat együttes leadásával, a versenyen indulni kívánó csoport, illetve egyesület 
kinyilvánítja, hogy a versenyszabályzatot megismerte és minden körülmények között 
betartja.  

(Minden információ, versenyszabályzat, versenykiírás, nyilatkozat megtalálható és 
letölthető a www. danceuniversum.com weboldalon) 
 
 

Magatartási Kódex 
 
A versenyzők kötelesek követni a sport jó szellemét-, etikai értékekeit, a fair play szabályait 
tisztelni, a nemzeti és nemzetközi Doppingellenes Kódexet és más szabályokat, előírásokat, 
amelyek hatályosak. 
 
A fair play (magyarul sportszerűség) a tiszta eszközökkel játszott mérkőzés és az ellenféllel 
szemben tanúsított sportszerű magatartás eszméje. A fair play egyszerre jelenti a szabályok, 
az ellenfél, a bíró döntéseinek, a közönség, valamint a játék szellemének tiszteletét, a 



 
 

 

csapatszellemet, a lojalitást, valamint az önérzetet a győzelemben éppúgy, mint vereség 
esetén. 
 
A sport szelleme egy ünneplése az emberi szellemnek, a testnek és a léleknek, és a következő 
értékek jellemzik: 
 
· Etika, fair play és becsület 
· Egészség 
· Kiváló teljesítmény 
· Karakter és Képzés 
· Vidámság és Öröm 
· Csapatmunka 
· Elhivatottság és elköteleződés 
· A szabályok és törvények tisztelete 
· Önmagunk és a többi résztvevő tisztelete 
· Bátorság 
· Közösség és Szolidaritás 
 
 

Öltözők használata: 
 
Öltözők elfoglalása a regisztrációt követően. (regisztrációs pultnál kapjátok meg a 
teremelrendezéseket, rendezőink az öltözőkhöz kísérnek benneteket). Az őrizetlenül hagyott 
értékekért felelősséget nem tudunk vállalni. Az öltözők rendjéért a berendezési tárgyakért a 
csoportvezető felel, és az abban okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. A verseny előtt 
minden öltözőről fénykép vagy kamerás felvétel készül. Verseny után szintén! Amennyiben 
károkozás történt, az ott öltöző csoportokat keressük fel. Amennyiben nem derül ki melyik 
csoport okozta a kárt, az összes ott öltöző csoportot vonjuk felelősségre.  
 
Az öltözők tisztaságára, a tükrök és falak állapotára nyomatékosan kérjük, ügyeljetek!  
 
 

Orvosi ellátás:  
 
Bármilyen sérülést (legyen az rándulás, ficam, legrosszabb esetben törés) vagy bármiféle 
betegséget a rendezvény szervezőinek kell jelezni, ezért minden csoport vezetője felelős.  
 
Ha a verseny előtt vagy közben bármelyik tag állapota fizikálisan kétségessé teszi a fellépést 
tehát sérült és orvosi ellátásra szorul, a verseny rendezői fenntartják a jogot, hogy a versenyző 
jelentkezését érvénytelenítsék.  
 A rendezvény szervezője fenntartja magának a jogot, hogy kérdéses esetekben orvosi 
igazolást kérjen arról, hogy a táncos képes-e részt venni a versenyen.  
 
 



 
 

 

Jelentkezési feltételek  
 
Jelentkezési dokumentumok, alkalmasság:  
 
Az érvényes jelentkezés feltétele a jelentkezéshez szükséges anyagok beküldése az előre 
megszabott határideig a megadott címre.  
 
A táncosoknak a versenyre való jelentkezéskor be kell mutatniuk a személyazonosságukat 
igazoló dokumentumot, kérjük, ezt mindenki hozza magával. 
 
Nyilatkozat: Minden csapatvezető köteles aláírni egy nyilatkozatot a jelentkezési anyaghoz 
mellékelve, amelyben elismeri, hogy a verseny előtt, alatt vagy után szenvedett bármilyen 
baleset vagy sérülés nem a DANCE UNIVERSUM felelőssége.  
Ezen nyilatkozaton belül felhatalmazza a DANCE UNIVERSUM szervezőit, megbízottjait, 
szponzorait, hogy a versenyen videó vagy filmfelvételt készítsenek a csoportról, továbbá 
hozzájárul ahhoz, hogy az így felvett anyagot televízióban, DVD-n, Blu-ray-en, az interneten, 
rádióban, sajtóanyagban, bármilyen más formában és bármilyen más médiaanyagban 
felhasználhassák vagy terjeszthessék.  
 
Nevezés: 
 
A versenyre nevezni a versenykiírásban szereplő határidő lejártáig lehet ONLINE leadni a 
www.danceuniversum.com / nevezés menüpont alatt. A nevezési díjat több módon is 
rendezhetitek a nektek legkényelmesebb módon. Postán rózsaszín csekk formájában a Szabó 
Gyula (Dance Universum), 6078 Jakabszállás, Dózsa György u. 7. számra küldve, illetve 
átutalással is megtehetitek melynek számlaszámát az aktuális versenykiírásban találjátok 
minden esetben. 
 

 

 
Nevezési díjak meghatározása: 
Egy fő nevezési díja kategóriánkként kerül meghatározásra, amit minden esetben a 
versenykiírásban találhattok.  
 
 

Nevezéseket kizárólag a nevezési díj befizetésével fogadunk el 
 

HELYSZÍNI NEVEZÉS NINCS! 

Visszalépés esetén a nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni! 

 

Az verseny helyszínére való érkezéskor a nevezőknek a regisztráció minden esetben kötelező.  

 

 



 
 

 

Tudásszintek: 
 
A következő csoportokba soroltuk az induló versenyzőket (A változás jogát fenntartjuk). 
 
„A” (amatőr) szint: Azon versenyzők számára biztosítjuk ezt a kategóriát, akiknek kevesebb 
gyakorlatuk van a színpadi fellépések, versenyzés terén. 
 
„FP” (félprofi) szint: Olyan táncosok, akik rendelkeznek színpadi rutinnal, de még csak pár 
éve táncolnak.    
 
„P” (profi) szint: Akik már kinőtték a kezdő szintet, meg van a kellő versenytapasztalatuk és 
színpadi rutinjuk, továbbá bármely magyar bajnokságon megállnák a helyüket. 
 
 
Korcsoportok: 
 
Mini   3-6 éves korig 
Manó   6-10 éves korig   
Gyermek  11-13 éves korig   
Junior   14-18 éves korig   
Felnőtt   18 év felett   
 

Minden korosztályban átlagéletkort kell számolni! 
 
A rendezőség fenntartja a jogát, hogy összevonja azokat a kategóriákat melyekben 3-nál 
kevesebb induló van. 

A zsűrinek jogában áll a versenyszámokat „A”-ból (amatőr) „P”-be (profi) kategóriába, 
illetve fordítva is „P”-ből (Profi) „A”-ba (amatőr) kategóriába átminősíteni.  
A versenyen elért pontszámok figyelembevételénél játszik fontos szerepet az ÁTMINŐSÍTÉS. 
 
 
Az életkorhoz kapcsolódó követelmények:  
 

 A versenyeken való részvétel feltétele a versenyző(k) életkorának hivatalos 
dokumentummal történő igazolása. Az országos versenyen ez lehetséges 
jogosítvánnyal, az anyakönyvi kivonat hivatalos másolatával, személyi igazolvánnyal 
vagy útlevéllel. 

 Azon csapattagok, akiknek életkora két korcsoport közé esik a verseny évében, 
mindkét korcsoportban versenyezhetnek.  

 Egy azon kategórián belül egy versenyző nem versenyezhet Önmaga ellen. 
 Korcsoportugrás lehetséges, de csak a magasabb korcsoportba.  
 Minden versenyző nevezhet magasabb korcsoportba is, viszont alacsonyabb 

korcsoportba nem. 

 Ha a csapatban az edző is indul, csak felnőtt profi kategóriában indulhat! 



 
 

 

 
Előadási sorrend:  
 
A rendezvény szervezői határozzák meg az előadás sorrendjét. 
 
Több kategóriában vagy korcsoportban induló versenyzők esetén, /átöltözés, rákészülés 
miatt/ kérjük, előre jelezzék a szervezőségnek a vezetők. 
 



 
 

 

VERSENYZENE  
 
 
Technikai eszközök, világosítás, hangosítás:  
 
 A versenyen professzionális szintű hangosítást és világosítást alkalmaznak a szervezők.  
 
 
A verseny zenei feltételei:  
 
Az eddigiekhez képest most változtattunk a versenyző(k) zenei anyagának leadásán, ezért 
kérjük, mindenki figyelmesen olvassa el és tartsa be a következőket.  
 

 A versenyszámok alatt teljes mértékben a csapatok által előzetesen a szervezők 
rendelkezésére bocsájtott és kiválasztott zene hallható. A verseny szervezői nem 
biztosítanak zenét a csapatoknak, ezért arról minden indulónak magának kell 
gondoskodni.  
 

 A zene hossza:  
Szóló induló  
Előadás időtartama: max. 2:30’ perc 
 
Duó és Trió indulók    
Előadás időtartama: max. 2:30’ perc 
 
Csoport  
Előadás időtartama: 1:30’-3:00’ perc (+-5mp) 
 
Formáció I.-II.   
Előadás időtartama: 2:30’-5:00’ perc (+-5mp) 

 
 

 A kellemetlenség elkerülése és a könnyebb regisztráció érdekében a zenék leadása is 
ONLINE történik, aminek felcímkézési formáját lentebb megtaláltok. 

(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.) 
 

 A zenéket kizárólag MP3 formátumban kérjük leadni. 
 

 Az e-mailben szükséges adatok megadása 
 

 Versenyző:  Versenyző neve és Egyesülete neve 
 Kategorizálás:  Gyerek /Hip-Hop / Szóló 



 
 

 

 Minősítés:  Amatőr / Profi 
Megjegyzés:  Zene indítása, beállás után vagy konferálás után, egyéb 
információ 

 
 A zenei anyag elnevezése 

Például: anonim tánciskola_gyerek_hiphop_szolo_amator.mp3 
 

 
A verseny szervezői a produkciókhoz használt zenei anyagok lejátszhatóságáért, 
minőségéért és jogdíjaiért semmi féle felelősséget nem vállalnak.  
A Dance Universum szervezői a leadott zenéket és adatokat bizalmasan kezelik. A 
rendelkezésre bocsátott zenei anyagokat harmadik személy számára nem adják tovább, 
kivéve, ha ahhoz az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulását adja. 
Amennyiben az adatkezelés célja már nem áll fenn, a Szervezők haladéktalanul, de 
legkésőbb 15 napon belül külön kérelem nélkül törlik a vonatkozó és szóban forgó zenei 
adatokat. 
  



 
 

 

BÍRÁK, ÉRTÉKELÉS, PONTOZÁS 
 

Bírák 

A verseny zsűritagjai, független, szakmailag elismert tánctanárok, táncpedagógusok. 
 
A versenyszámok értékelése  
 
Minden pontozó Bírónak a saját speciális kritériuma alapján kell pontoznia a 10-es pontszámig 
a csapatok által előadott gyakorlatot. Ezek a pontszámok rangsorolják a csapatokat minden 
egyes bíró által.  
 
 
A versenyszámok értékelése 
 

 Koreográfia 
Az egyediség, sajátos és különleges mozdulatok, szenvedély, sokszínűség, pontosság, 
térforma váltások, tér kihasználása, kontaktus, formáció és vizuális látvány. 

 
 Technika 

Dinamikus mozgás, komplexitás, szinkronizálás a zenével és egymással, zene kifejezése 
és értelmezése, akrobatikus elemek kivitelezése, mozdulatsorok kivitele különböző 
tánc stílusoknál, ritmusváltások 

 
 Előadásmód 

Kötöttségektől mentes megjelenés, egyediség, kisugárzás, színpadi attitűd, 
látványosság, stílusbeli harmonizáció, hangulatkeltés 

 
 Megjelenés, ruházat 

Egyedi stílus, táncstílusnak és korosztálynak megfelelő ruházat, összbenyomás 
 
 

Kategórián belüli nevezés értékelése 
 
Azokban a kategóriákban, ahol egyedüli nevező van MINŐSÍTÉST adunk (Arany / Ezüst / 
Bronz), ebben az esetben nem kell kategóriákat összevonnunk. Minden minősítés kap 
oklevelet és érmet, arany minősítés mellé kupát is adunk. A minősítés a versenyen kapott 
pontszámokból alakul ki! 
 
Egyéb információ 
Nem szükségszerű új koreográfiát készíteni a versenyre. A korábban esetleg indított 
koreográfiával újra lehet nevezni. Minden verseny újabb megmérettetés, más zsűritagok, új 
versenyzők! 
 
 



 
 

 

Pontozási útmutató 
 
A következő pontozási útmutatót használja a zsűri a produkcióknál: 
 
Pontszám 
10.0 - Tökéletes 
9.5 
9.0 – Kitűnő 
8.5 
8.0 - Nagyon jó 
7.5 
7.0 – Jó 
6.5 
6.0 – Kielégítő (átlagon felüli) 
5.5 
5.0 – Megfelelő (átlagos) 
4.5 
4.0 – Nem Elegendő (átlag alatti) 
3.5 
3.0 – Kevés 
2.5 
2.0 
1.5 – Nagyon kevés 
1.0 
0.0 Nem kísérelte meg / Diszkvalifikált 
 
 
Bírók  
 
A bírói gárda 3, 5 esetleg 7 tagú lehet (a rendezvény szervezőinek joga van ettől eltérni) 
 
Tiltakozás  
 
A bírói testület a döntés vagy a pontozás ellen nem fogad el semmilyen tiltakozást.  
 
Díjkiosztó  
A verseny díjkiosztóval ér véget, melyen a legjobban szereplő csapatok kaphatnak elismerést. 
Érmeket, kupákat, szalagokat és/vagy más díjakat kaphatnak azok a versenyzők, akik a 
korcsoportjuk és kategóriájuk szerint a legjobb háromban benne vannak. 
 
Verseny utáni értékelés:  
Az eredményhirdetés után – amennyiben az idő engedi-, a rendezvény szervezői lehetőséget 
biztosítanak, hogy a csapatok találkozzanak a versenybírákkal és a versenyszámmal 
kapcsolatosan egy rövid értékelést kapjanak. Az értékelésen egy csapattag és a vezető vehet 
részt, felelős magatartást tanúsítva a bírák felé. 
 
 



 
 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
Versenyrendszerünk a többi versennyel azonosan szintén nyílt rendszerű, tehát bárki részt 
vehet. A versenyek pontozásos rendszerben működnek. Útmutatást nyújtunk a tánc és sport 
szervezetek számára. Bárki részt vehet, aki elfogadja a jelen versenyszabályzatban foglaltakat. 
 
A következő csoportokba soroltuk az induló versenyzőket (A változás jogát fenntartjuk). 
„A” (amatőr) szint: Azon versenyzők számára biztosítjuk ezt a kategóriát, akiknek kevesebb 
gyakorlatuk van a színpadi fellépések, versenyzés terén. 
„FP” (félprofi) szint: Olyan táncosok, akik rendelkeznek színpadi rutinnal, de még csak pár 
éve táncolnak.    
„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 indulók   2 fő  
Előadás időtartama: max. 2:30’ 
 
Trió indulók 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 

Mazsorett és Twiriling alapú táncok 

Open 

Sport -akrobatikus Sporttáncok 

Tánctermi táncok 

Színpadi Látványtáncok 

Modern Tánc alapú Show Táncok 

Disco 

 
 
 
Korcsoportok: 
 
Mini  3-6 éves 

Manó  6-10 éves  

Gyermek 11-13 éves 

Junior  14-18 éves 

Felnőtt  18 év felett



 

 

 
Verseny területe:  
 
A standard versenyterület nagysága: ~12m x 12m, burkolata balett szőnyeg, sportszőnyeg, 
igény esetén tatamin szőnyeg. 
A verseny szervezői módosíthatják a verseny területét, de erről a verseny kezdete előtt 
tájékoztatniuk kell a verseny résztvevőit. 
 

Belépőjegy KÍSÉRŐKNEK: 
 
A kísérők számára belépőt biztosítani nem tudunk, ők kizárólag belépőjeggyel léphetnek be a 
verseny területére. Belépőjegy árakról a versenykiírásban tájékozódhattok! 
Kérjük a csapatvezetőket, a belépőjegy árakról és a verseny lefolyásáról a kisérőket minden 
esetben tájékoztatni szíveskedjetek az utólagos kellemetlenségek elkerülése végett. 
 
Megértéseteket köszönjük! 
 
 

 

DÍJAZÁS 

 
Díjazás: 

 
 Minden első helyezést elért szóló, duó és csapat kupát kap.  
 Minden dobogós helyezést elért csapat tagjai okleveleket kapnak.  
 A második és harmadik helyezést elért szóló, duó és csapat a szponzorok által 

felajánlott ajándékokat kapnak. 
 

Különdíjak minden kategóriában. (Manó, Gyermek, Junior és Felnőtt): 
Különböző egyedi különdíjjal szoktuk megjutalmazni a nevezőket, koreográfusokat. 
 
A nap végén az összes produkció és az összesített pontok meg persze a zsűri döntése alapján. 
Külön jutalmazzuk: 

 

 Legjobb Koreográfus 
 Legtöbb pontszámot elért csapatot 

 DANCE UNIVERSUM KUPA is gazdára talál 

 
 

Plusz sok-sok ajándékkal és meglepetéssel készülünk nektek minden alkalommal! 



 

 

ELÉRHETŐSÉGEK 
 

Levelezési cím: 
Szabó Gyula 

6078, Jakabszállás  
Dózsa György u. 7. 

 
Email: danceuniversum@gmail.com 

 
Website: www.danceuniversum.com 

 
Minden információ, versenyszabályzat, nyilatkozat, nevezési lap és összesített 

nevezés, megtalálható és letölthető a www. danceuniversum.com weboldalon. 
 

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

 
INSTAGRAM 

https://www.instagram.com/dance.universum.kecskemet/ 
 

TIK TOK 
https://www.tiktok.com/@dance_universum_hungary 

 
YOUTUBE 

https://www.youtube.com/c/DanceUniversum 
 

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! 


