
 

 

V. Abigél Országos Minősítő 

Táncfesztivál 

 

Versenykiírás 

 

Az Abigél Többcélú Intézmény 2013 óta hagyományteremtő céllal rendezi meg a versenyt, 

immár ötödik alkalommal. A verseny nagyságát jól tükrözi, hogy a IV. Abigél Országos 

Minősítő Táncfesztiválra 2016-ban az ország számos pontjáról, valamint külföldről is, több 

mint 1100 táncos érkezett, ezzel Magyarország egyik legnagyobb nemzetközi minősítő 

táncversenye lett! A nagy érdeklődésre való tekintettel, és a magas színvonalú verseny minél 

sikeresebb megrendezésének érdekében versenyünket 2 napon keresztül, 2017. március 18-án 

és 19-én (szombat-vasárnap) rendezzük meg Nyíregyházán. A 2017-es évtől 4 besorolás (A, 

B, C, D kategória) szerint 10 tánckategóriában lehet nevezni.  

 

A verseny célja, értékelési szempontok:  

 

 A versenyen résztvevők tánctudásának és a bemutatott koreográfiák technikai, 

művészi kivitelezésének értékelése. 

 A versenyen bemutatott koreográfiák zeneválasztásának és a kiválasztott zenének 

megfelelő táncos megfogalmazásának, valamint a hozzá illő kosztümben és 

szellemben történt kivitelezésének értékelése.  

 

Kategóriánként a produkciókat zsűri minősíti: 

 

 Kiemelt Arany minősítés: a zsűri összesen adható pontszámának 90%-át kell elérni. 

 Arany minősítés: a zsűri összesen adható pontszámának 80%-át kell elérni. 

 Ezüst minősítés: a zsűri összesen adható pontszámának 70%-át kell elérni. 



 Bronz minősítés: a zsűri összesen adható pontszámának 60%-át kell elérni.

 Versenyzői és Koreográfusi Különdíjak:

Azok a koreográfiák, amelyek kiemelt arany minősítést szereznek, a következő 

évben már eggyel magasabb besorolásban versenyezhetnek! 

Értékelési szempontok: 

 koreográfia /max.10 pont/,

 technikai elemek precíz kivitelezése /max.10 pont/,

 előadásmód /max.10 pont/.

A verseny helye és ideje: 

Helye: Bem József Általános Iskola Tornacsarnok

4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 10.  

Ideje: 2017. március 18-19. (szombat-vasárnap) 09:00-tól. 

Belépődíj: 

Felnőtt: 1500 Ft/fő 

Gyerek, nyugdíjas: 800 Ft/fő (6 éves kor alatt a belépés ingyenes) 

A versenyre nevezhetnek: 

A verseny nyílt.  

Nevezhetnek egyének, egyesületek, alapítványok által működtetett tánccsoportok, művészeti 

iskolák, önszerveződéssel létrejött tánccsoportok, melyeknek nem szükséges jogi személlyel 

rendelkezniük. 



 

 

Besorolás: 

 

„A” kategória: 

 

Ide tartoznak azok a táncosok, akik már több éve táncolnak, így magasabb tánctudással 

rendelkeznek, évente több hazai és külföldi versenyen is részt vesznek, valamint azokon 

kiemelkedő eredményeket érnek el. 

 

Azok a koreográfiák, amelyekben a felkészítő tanár is táncol, csak „A” kategóriában 

indíthatók! 

 

„B” kategória: 

 

Ide tartoznak azok a táncosok, akik évente több versenyen is részt vesznek, és számos 

kiemelkedő eredményt értek el hazai versenyeken. 

 

„C” kategória: 

 

Ide tartoznak azok a táncosok, akik évente 1-2 versenyre jutnak el, és eddig nem értek el 

jelentősebb eredményeket. 

 

„D” kategória: 

 

Ide tartoznak azok a kezdő táncosok, akik még nem vettek részt országos táncversenyen. 

 

Kategória: 

 

 Szóló (1 fő) 

 Duó/trió (2-3 fő) 

 Csoport (4-12 fő) 

 Formáció (13 főtől) 



 

 

Korcsoport: 

   

 Mini (4 – 6 év) 

 Gyermek (7 – 10 év) 

 Junior  (11 – 14 év) 

 Ifjúsági  (15 – 17 év) 

 Felnőtt  (18 – 35 év) 

 Senior (36+ év ) 

 

Tánckategóriák: 

 

 Néptánc 

 Társastánc 

 Moderntánc 

 Hip-hop 

 Show - tánc  

 Balett 

 Mazsorett/Twirling 

 Hastánc 

 Akrobatikus rocky 

 Nyílt 

  



Nevezési határidő: 

2017. március 05. (vasárnap). 

A helyszínen nevezésre nincs lehetőség! 

A nevezési lap letölthető: 

www.abigeltancfesztival.hu honlapról. 

A Nevezési lap beküldése: 

A nevezés történhet az online nevezési lap által vagy papíralapon (MS Word). A papíralapú 

nevezéseket az abigeltancfesztival@gmail.com e-mail címre, vagy postán Abigél Többcélú 

Intézmény, 4405 Nyíregyháza, Tünde utca 10/a címre várjuk! 

Nevezési díj: 

Szóló, duó/trió: 1500 Ft/fő 

Csoport (4-12 fő): 1000 Ft/fő 

Formáció (13 főtől):  800 Ft/fő 

(A nevezett koreográfiában résztvevők létszáma szorzandó az egy fő nevezési díjával). 

A nevezési díjak befizetésének határideje: 

2017. március 10. (péntek) 

A nevezési díj befizetésének módja: 

A nevezési díjakat a következő számlaszámra kérjük elutalni:  

Számlatulajdonos: Abigél Többcélú Intézmény 

Számlaszám: 68800099-11056627 

Nemzetközi számlaszám: HU41 6880 0099 1105 6627 0000 0000 

BIC kód: TAKBHUHBXXX 

Közleményben kérjük feltüntetni a nevező iskola, egyesület, vagy versenyző nevét. 

http://www.abigeltancfesztival.hu/


Számlázás: 

A nevezési díjak befizetését igazoló számlát minden versenyző a verseny napján, a helyszínen 

fogja megkapni! 

A helyszínen, a verseny napján: nevezési díjak befizetésére, valamint a létszám 

módosítására már nincs lehetőség! 

Zenei anyag: 

Elküldésének határideje: 2017. március 10. (péntek). 

A versenyzők zenéit előzetesen kell elküldeni az abigeltancfesztival@gmail.com email címre, 

a résztvevő egyén, iskola vagy egyesület nevével ellátva. 

Tánctér: 

Mérete 12 méter x 16 méter. Burkolata: balett szőnyeg. 

Díjazás:

Kupa, érem, oklevél, emléklap. 

Különdíjak átadására is sor kerül. 

 Versenyzői Különdíjak - Ajándékcsomag

 Koreográfusi Különdíjak - Ajándékcsomag

 „ABIGÉL-KUPA” Versenyzői Fődíjak – Balatoni pihenés

 „ABIGÉL-KUPA” Koreográfusi Fődíjak – Wellness hétvége

 „ABIGÉL-KUPA” Tánciskolás/Egyesületi Fődíjak - Trófea

mailto:abigeltancfesztival@gmail.com


Zsűri: 

A szervezők által felkért Magyarországon és külföldön is elismert szakemberek, 

táncpedagógusok, koreográfusok, táncművészek. 

Forgatókönyv: 

A forgatókönyvet mindenkinek e-mailben fogjuk kiküldeni, valamint a 

www.abigeltancfesztival.hu honlapról is letölthető lesz. 

A verseny helyszínén a Jalla étterem büféje fog üzemelni! 

A versenyről videó felvétel, és képek készülnek, amelyek a verseny után feltöltésre 

kerülnek a verseny honlapjára, a www.abigeltancfesztival.hu oldalra. 

Lehetőség lesz a helyszínen a rendezvenyfotozas.hu csapata által készített képek 

megvásárlására, valamint a versenyen készült videó felvétel megrendelésére.  

A legjobb produkciókból összeállított műsort a Nyíregyházi televízió későbbi 

időpontban sugározni fogja, valamint az interneten is megtekinthető lesz. 

A versennyel kapcsolatos kérdéseiket a következő elérhetőségeken tehetik fel: 

Honlap: www.abigeltancfesztival.hu 

Facebook: Abigél Országos Minősítő Táncfesztivál 

E-mail: abigeltancfesztival@gmail.com 

Telefon: 0620/998-6340  

Sikeres felkészülést kívánunk! 

Nyíregyháza, 2017. január 01. 

Lázár Dániel 

szervező 
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