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IDO International online Continent vs. Continent Champion-
ships
Nemzeti válogató

Az International Dance Organization nyílt versenyt hírde-
tett (egyéni IDO tagságtól függetlenül), melyre a nemzeti  
tagszervezetek versenyzőinek felvételeit lehet nevezni.

A verseny célja, hogy 6 kontinens több mint 500 000 táncosa 
részére biztosítson versenyzési lehetőséget, ezúttal ebben a 
formában.

Az első forduló a nemzeti válogató. A nemzeti válogatóról 20 
produkció juthat tovább. A verseny hivatalos kiírása elérhető 
az MDSSz weboldalán. 

A verseny nemzetközi fordulóiba az MDSSz csak a tagjai közül 
nevez versenyzőket.

FONTOS!
A versenyre csak azok nevezzenek, akik tudomásul veszik és 
elfogadják, hogy az MDSSz a beküldött felvételeket közösségi 
oldalakon teszi közzé. A közzé tett tartalmak a verseny után is 
elérhetők maradnak. 

Kategóriák, időkorlát és korosztályok
Szóló (férfi és női együtt) - Időtartalm: maximum 2:30 perc
Duó - Időtartam: maximum 2:30 perc
Csoport (3, vagy több táncos) - Időtartam: 2:00 – 4:00 perc

12 éves korig (2009-ben, vagy később születettek)
13-16 év (2008-2005 –ös születésűek)
17 éves kortól (2004-ben és korábban születettek)

Duók és csoportok esetén a korosztályok meghatározása az 
IDO szabályok szerint történik. Fiatalabbak „feltáncolhatnak”, 
de alacsonyabb korosztályban nem indulhat senki.
Szólók esetében mindenkinek a saját korosztályában kell tán-
colnia.
Minden kategóriában és minden műfajban saját zenére kell 
táncolni.

Műfajok
A. Előadóművészet (Performing arts)
- Show Dance
- Jazz tánc / Lírai
- Sztepptánc
- Akrobatikus tánc
- Balett
- Modern és kortárs tánc
- Bollywood
- Karakter - Etnikai - Népi
- Hastánc / Keleti
- Show Hastánc / Oriental Show
- Népi Hastánc / Keleti Nép
- Flamenco

B. Utcai táncok (Street Dance/Urban)
- Break Dance / Breaking
- Elektromos Boogie / Popping
- Hip Hop
- Diszkótánc
- Street Dance Show
- Disco Show

C. Páros táncok (Couple Dance)
- Argentin tangó
- Salsa
- Merengue
- Bachata
- Karibi táncok
- Karibi show
- Latin Show
- Disco - Hustle / Disco - Fox / Disco - Swing
- Szinkron tánc
- Latin stílus

Nevezési díj (a nemzeti válogatóra)
Szólók, duók és párosok: 2000 Ft/fő
Csoportok: 1500 Ft/fő
A nevezési díjakat a nevezés zárása után, számla alapján kell 
majd átutalni. 

További fordulók nevezési díjai (nemzetközi fordulók)
Szólók: 20 Euro/fő
Duók: 30 Euro/duó
Csoportok: 70 Euro/csoport

Nevezési határidő: 2021. április 4. 
Értékelés: 2021. április 13.

A versenyszámokat 5 fős zsűri pontozza, kategóriánkénti bontás 
nélkül, de a végeredményt kategóriánként hirdetjük (azokban 
a kategóriákban, ahol legalább három nevezés érkezik). A leg-
jobbnak ítélt 20 produkció indulhat a nemzetközi versenyen. 
A keretszám, csak maximalizálva van. A zsűri javaslatainak 
figyelembe vételével az elnökség dönt a nevezésekről. 
Terveink szerint (a korábbi online versenyekhez hason-
lóan) az értékelés napján élő adásban megtekinthetők a 
versenyszámok az MDSSz Youtube csatornáján. A bírók ezzel 
egyidejűleg, egy helyszínen nézik meg a versenyszámokat és 
azonnal pontoznak is.

Díjazás (nemzeti válogató)
Minden résztvevő elektronikus oklevelet, továbbá a 
kategóriánkénti 1-3 helyezettek érmeket is kapnak.

Nevezni a letölthető nevezési lapon lehet a felvételek 
egyidejű elküldésével. Kiskorú jelentkező(k) esetén a nevezést 
csak szülői beleegyezési nyilatkozattal együtt  fogadjuk el. A 
beküldött nevezéseket ilyen tekintetben is ellenőrizzük. Csak 
a pontosan és hiánytalanul kitöltött nevezéseket fogadjuk el.

FONTOS!
A nemzeti válogatóra nem kérjük a csoportok névsorát, de 
azoktól akik továbbjutnak, azonnal szükség lesz a teljes, 
születési éveket is tartalmazó névsorra!

A felvételek beküldése:
1. Óriásfájl küldő szolgáltatásal az admin@mdssz.hu címre. 

(pl. mammutmail.hu)
2. Google Drive fájlmegosztással a magyar.divat@gmail.com 

címre. (Ez esetben fontos, hogy a fájl letöltését engedé-
lyezni kell a magyar.divat@gmail.com részére. Nem elég a 
fájl linkjét elküldeni!)

 Nevezni csak olyan felvétellel lehet, amely 2019. január 1 
után készült.

 A felvételeket a lehető legjobb minőségben, mp4 formá-
tumban kérjük elküldeni, de ettől függetlenül ezek készül-
hetnek akár telefonnal is.

 A felvételeknek fekvő tájolásúnak kell lenniük.
 A beküldött felvételekben nem lehet felnőtt tartalom, ezt 
előzetesen ellenőrizzük és a „korhatáros besorolás” alá eső 
jelentkezők nem vehetnek részt a programban.

 A készülhetnek több kamerával, de egyértelműnek kell len-
nie, hogy a szerkesztett részek egy ugyanazon előadásból 
származnak.

 A felvételeken nem szerepelhet semmilyen felirat, logo, stb.
 A helyszínnel kapcsolatban nincs megkötés.

Várunk mindenkit szeretettel! Sikeres felkészülést és jó 
“videózást” kívánunk!

További kérdés esetén: admin@mdssz.hu


