
 

II. Dance Universum  

Minősítő Táncverseny  

2020. Február 15-16. Szombat és Vasárnap 

Szombaton: (Tánctermi táncok, Majorette és Twirling alapú táncok, Sporttáncok- 

Akrobatikus Sporttáncok, Modern Tánc alapú Show Táncok) 

Vasárnap: Hip-Hop alapú táncok 

 

2020-ban már a II. Dance Universum Minősítő Táncverseny kerül megrendezésre. ami már 2 napos 

lesz.  

Mit is jelent ez? Nálunk nincs olyan, hogy vesztes.  Minden induló a zsűri által kap egy minősítést:  

• Arany 

• Ezüst 

• Bronz 

A minősítés mellé jár az érem a különdíjakhoz pedig az egyedi kupák. Legyen az kezdő, haladó vagy 

profi táncos, minden esetben nyer.  

A versenyünknek több célja is van. Minden induló látni fogja, milyen szinten van, így legközelebb egy 

nem „minősítő” versenyen már be tudja magát sorolni az indulókkal szemben. Továbbá szeretnénk 

segíteni az utánpótlás versenytáncosok kinevelését, anélkül, hogy negatív élményekkel térnének haza 

a táncosok.  

Tánc, sikerélmény, fejlődés, tapasztalatszerzés a mottónk. 

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

versenyek pontozásos rendszerben működnek. 

Három csoportba soroltuk az induló versenyzőket. 

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

van a színpadi fellépések, versenyzés terén. 

„F” (fél profi) szint: Ide olyan versenyzőket várunk, akik már nem kezdő táncosok, de nem is érzik 

magukat profinak. Nem nyertek még komolyabb versenyeket, és nem olyan tapasztaltak. 

„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  4-10 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: Hip-hop, 

break, locking, vouge, new style, old 

school funky, house stb.. 

Tánctermi táncok: Latin és standard, 

swing alapú társastánc, show tánc, 

szalagavatós táncok. 

Majorette és Twirling alapú táncok: 

Tradicionális Majorette, Modern 

Majorette- pom-pommal, bottal, egyéb 

eszközzel 

Sporttáncok- Akrobatikus Sporttáncok: 

Akrobatikus Rock, Aerobik Dance, Sport 

Aerobik, Gimnasztikus látványtánc. 

Modern Tánc alapú Show Táncok: 

Látványtánc, moderntánc, lyrical, 

kortárstánc, modern balett, Akrobatikus 

látványtánc, modern jazz, 

mozdulatművészet stb..

 

Korcsoportok: 

Manó  3-10 éves  

Gyermek 11-13 éves 

Junior  14-18 éves 

Felnőtt  18 év felett 

 

Időpont: 2019. Február 15-16. Szombat és Vasárnap 

Helyszín:  Kész Aréna Városi Sportcsarnok  6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 35. 

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

esetén, tatamin szőnyeg. (előre kell jelezni) 

  



Nevezési díjak: 

Szóló     4000 Ft 

Duó/Trió :     6000 Ft/ produkció  

Csoport ( 4-10 fő ):   16.000 Ft/ produkció 

Formáció I.(11-16 fő)   26.000 Ft/ produkció 

Formáció II. ( 16 főtől ):  36.000 Ft/ produkció  

A versenyre nevezni a versenykiírásban szereplő határidő lejártáig lehet email-ben a 

danceuniversum@gmail.com címen. 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: 

18203019-06025712-40010017 (FHB BANK) 

 

HELYSZÍNI NEVEZÉS NINCS! 

 

FONTOS INFORMÁCIÓ: 

Egy kis újításra szeretnénk felhívni a figyelmeteket!  

 

A kellemetlenség elkerülése és a könnyebb regisztráció érdekében a zenéket a következő e-mail címre 

tudjátok elküldeni: minosito.danceuniversum@gmail.com  

 

A zenék felcímkézési formáját megtaláljátok a versenyszabályzatban. 

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

 

(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): 

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

6 éven aluli gyerekeknek a belépés ingyenes. 

Díjazás: 

 Minden minősített szóló, duó, trió táncos oklevelet és érmet kap. Minden minősített csoport illetve 

formáció tagjai érmet és 1 darab oklevelet kapnak. Arany minősítésben a legmagasabb pontszámot 

elért csapat kapja a Dance Universum kupát. 

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



• Legjobb koreográfus 

• Legtehetségesebb táncos  

• Legtechnikásabb táncos 

• Legjobb elődadás  

• Legjobb „jelmez”  

• Dance Universum kupa  

• 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 MEGA KUPA 

 

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

 

Jelentkezési és nevezési határidő: 2020 Január 31. (Péntek ) Éjfél 

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

Minden információ, versenyszabályzat, nyilatkozat, nevezési lap és összesített nevezés, 

megtalálható és letölthető a www. danceuniversum.com weboldalon. 

 

Email: danceuniversum@gmail.com 

Honlap: www.danceuniversum.com 

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! 


