10. JUBILEUMI NEMZETEK
KUPÁJA VERSENYKIÍRÁSA
A NEMZETEK KUPÁJA nemzetközi táncverseny IDEJE,
HELYSZÍNEI:
- 2019. ÁPRILIS 27 SZOMBAT 9:00-17:00;
- A Békéscsabai Evangélikus Gimnázium Tornacsarnoka,
5600. BÉKÉSCSABA LUTHER U. 1.
- A nagydöntő és az eredményhirdetés 19:00 a
CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
HANGVERSENYTERME a 25. Jubileumi Nemzetközi
Táncgálán;
A verseny kategóriái:
 Néptánc, Folklór / egyéni, páros és csoportos /;
 Társastáncok, Divattáncok, Karakter táncok / páros, csoport és formáció
fiúkkal, fiúk nélkül, kűr,/;
 Művészeti táncok /Modern és Kortárs tánc, Berczik technika, jazztánc, art jazz,
graham, limon, kontakt, Klaszikus és Modern balett stb./;
 Utcai táncok /hip-hop, street dance, brake, electric boogie, mix, stb./;
 Mazsorett / hagyományos és új stílusok/;
 Hastáncok, törzsi táncok, egzotikus táncok;
 Show és Látványtáncok;
 Aerobik, fitness, fit kid, cheerleader, rúd akrobatika;

A versenyszámok létszáma szerint:
 Szóló
 Duo és trió
 Csoport és formáció
Korcsoportok:
 Gyermek (6-12 éves korig)
 Ifjúsági (13-18 éves korig)
 Felnőtt (18 éves kor felett)
A zsűri tagjai:
- Nemzetközileg elismert szakemberek, a különböző táncos műfajok,
táncszövetségek képviselői, pontozóbírái.

Mindenkit szeretettel vár a Békés Megyei Művészeti és Kulturális Egyesület
és a MAGYAR DIVAT ÉS SPORTTÁNC SZÖVETSÉG!

-

-

A kategóriákon belül az egyéni, a duo, és a trió produkciókat a csoportoktól a
versenyt tekintve külön-külön értékeli és minősíti a zsűri, figyelembe véve a
korcsoportoktól elvárható tudásszintet, ennek megfelelően kategórián belül több arany,
ezüst vagy bronzminősítés adható ki a döntések alapján!
A táncverseny nagydöntőjébe a zsűri döntése alapján a kategóriák legjobbjai juthatnak
be és küzdhetnek meg a fődíjakért, a nemzetek kupájáért!!!

A koreográfiák maximum időtartamai:
 szóló, duó, trió
 csoportok, formációk

max. 3 perc
max. 5 perc (néptáncos csoportnál 6 perc)

Nevezési díjak koreográfiánként:






szólisták
duók, párosok
triók
kis csoportok (10 főig)
nagy csoportok, formációk (24 főig)

2.000,-Ft/fő
3.000,-Ft/produkció
4.500,-Ft/produkció
8.000,-Ft/produkció
12.000,-Ft/produkció

Díjazás:
I. Díj:
A NEMZETEK KUPÁJA és 100.000,- Ft pénzdíj;
II. Díj:
Serleg és 50.000,- Ft pénzdíj;
III. Díj:
Serleg és 30.000,- Ft pénzdíj;
IV.-V.-VI. Díj:
Serleg és Díszoklevél;
Kategória győztesekKupa és Díszoklevél
Közönségdíj:
Serleg és ajándéktárgy;
Különdíjak:
MDSSZ Kupa, OLASZ DANZARIA KUPA,
és a támogatók által felajánlott díjak;
Az Ezüst és Bronz minősítés Díszoklevél díszoklevélben díjazásban részesülnek;
A nevezett produkciók a versenyprogram időpontja előtt legalább 1 órával kötelesek
megjelenni a helyszínen.
A közönség a szavazatait a gálaest belépőjegyéhez mellékelt szavazólapokon a szünetben
adhatja le a kijelölt szavazatgyűjtőben.

A nevezési díjakat a helyszínen a regisztrálásnál kell befizetni, amiről számlát
állítunk ki.
Nevezési határidő:

2019. április 15. a pontosan kitöltött és aláírt nevezési
lapok visszaküldésével lehet!

Nevezési cím:

tiborbotta@t-online.hu; gmtanc@gmail.com

A kiírás, a nevezési lapok és a fesztivállal kapcsolatos információk megtalálhatóak a
facebook oldalon. https://www.facebook.com/BekescsabaiTancfesztival/
A fesztivált és a versenyt illető kérdésekben a lenti elérhetőségeken állunk rendelkezésre. Jó
felkészülést kívánva, tisztelettel:
Gulyás Miklós – versenyigazgató
Botta Tibor – a Táncfesztivál főrendezője
+36-20-980-6010; gmtanc@gmail.com
+36-30-392-2484; tiborbotta@t-online.hu

Mindenkit szeretettel vár a Békés Megyei Művészeti és Kulturális Egyesület
és a MAGYAR DIVAT ÉS SPORTTÁNC SZÖVETSÉG!

