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Revolution Dance Cup Nemzetközi  

Minősítő Táncverseny 

Mikulás Kupa  
2021. december 11-12.  

Versenykiírás 
 

Időpont: 2021. december 11-12. (szombat, vasárnap)  

Helyszín: Harangi Imre Rendezvénycsarnok - 4254 Nyíradony, Millennium sétány 1.  

Figyelem ( dec.11 munkanap-igy készüljetek) 

A Revolution Dance Cup Magyarország legnagyobb Nemzetközi Minősítő táncversenye, 

ahol külön erre a versenyre alkotott új értékelési szempontok lehetővé teszik, hogy ne mások 

ellen, hanem önmagukért táncoljanak a versenyzők.  

Mindenki ki tudja magából hozni a lehető legmagasabb szintű tudást. A kezdő és a profi 

tudással rendelkező diákok is kipróbálhatják és megmérettethetik magukat. Visszaigazolást 

kaphatnak a zsűritől és az edzőiktől, ezzel felkészülve és erőt gyűjtve az elkövetkezendő 

versenyszezonra.  

 

Versenyünk indulása óta több ország is csatlakozott hozzánk, igy Románia után Ausztria, 

Ukrajna, Szlovákia és Szerbia is partnere lett rendezvényünknek. 

Igazán színes nemzetközi versenyprodukciókat láthatnak versenyzőink és nézőink egyaránt. 

Ez a verseny egy igazi szakmai feltöltődés, hiszen a minősítési rendszernek köszönhetően 

senki nem megy haza üres kézzel  

Két napos rendezvényen 2000 táncos és több mint  400 produkció látható 
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Verseny célja: az élmény és tapasztalatszerzés, fejlődésre való motiválás valamint 

sikerélmény szerzése. 

 

A versenyre nevezhetnek: 
 
A verseny nyílt, bárki nevezhet. Egyesületek, alapítványok által működtetett tánccsoportok, 

magánszemély, művészeti iskolák, önszerveződéssel létrejött tánccsoportok, melyeknek nem 

szükséges jogi személlyel rendelkezniük. 

 

 
Versenykategóriák: 
 

• Szóló (1 fő) 

• Duó/trió (2-3 fő) 

• Csoport (4-10 fő) 

• Formáció (11 fő-től) 

• Megaformáció (21 főtől) 
 
Korcsoport: 
 

• Mini (4 -6 év) 

• Manó (7-9 év) 

• Gyermek (10– 12 év) 

• Junior  (13 – 16 év) 

• Felnőtt (17 – 30 év) 

• Senior (31+) 
 
Átlagéletkort kell számolni:  
Táncosok kora osztva a létszámmal + felfelé kerekítés. Szabálytalanság esetén a 
diákigazolvánnyal kell igazolni a táncos életkorát.  
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Táncstílusok: 

 

• HIP-HOP ALAPÚ TÁNCOK: Hip-hop, Locking – Popping, Girly, Vouge, New Style, 

Street Dance, Freestyle-Break, Reggaeton, Street Jazz, Electric Boogie, Old 

School, Funky, House, Foot Work 

• TRENDI TÁNCOK: Divattánc, Pop, Disco 

• MODERN TÁNC ALAPÚ SHOW TÁNCOK: Látványtánc, Modern Tánc, Lyrical, 

Karakter Táncok, Kortárstánc, Modern Balett, Neoklasszikus Balett, Klasszikus 

Balett, Akrobatikus Látványtánc, Modern Jazz, Art Jazz, Musical – Revü-Stepp, 

Mozdulatművészet 

• SPORTTÁNCOK -AKROBATIKUS SPORTTÁNCOK:  

Akrobatikus Rocky, Aerobic Dance, Sport Aerobic, Sportmazsorett (Cheerleading), 

Gimnasztikus Látványtánc, Akrobatikus látványtánc 

• MAJORETTE ÉS TWIRLING ALAPÚ TÁNCOK Tradicionális Majorette, Modern 

Majorette -Pom-pommal, Bottal, Egyéb Eszközzel, Akrobatikus Majorette Twirling, 

Majorette egyéb kellékkel. 

• TÁNCTERMI TÁNCOK: Latin és Standard táncok, Történelmi Társastánc, Swing 

Alapú Társastánc, Történelmi Alapú Színpadi Showtánc, Szalagavató Táncok. 

• HASTÁNC ALAPÚ TÁNCOK: Törzsi (tribal), Egyiptomi, Gótikus, Török, Indiai, 

Fúziós Hastánc 

• NÉPTÁNC: Ebben a kategóriában mutatkoznak be azok a tiszta forrásból származó 

hagyományőrző néptáncok, versenyszámok, amelyek bizonyos népek és kultúrák 

táncainak meghatározó stílusjegyeit tartalmazzák. Ide tartozik az ír sztepp is, 

valamint azok az eredeti néptáncok, ahol bármilyen technikájú kopogást 
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használnak. A felhasznált zene lehet hagyományos népzene, azok feldolgozásai, 

vagy a népies stílusú műzene. Nagy akrobatika tilos! 

• OPEN SZÍNPADI SHOW KATEGÓRIA: Azon stílusok nevezhetőek ide, melyek a 

fenti táncstílusokba nem sorolhatóak be, de modern zenére koreografált színpadi 

produkciók. 

 

 

A verseny értékelési szempontjai:   

• A versenyző korának, tánctudásának megfelelő technikai és művészi kivitelezése 

• A versenyen bemutatott koreográfiának és a kiválasztott zenének megfelelő 

összhangja, stílusjegyek megfelelő használata 

• A produkcióhoz illő kosztüm és a műsorszellemben történt kivitelezése 

• Az előadott koreográfia összhangja. 

 

Produkcióra kapható minősítés: 

• Kiemelet Arany  

A zsűri 100%-os arany minősítésre jelölése alapján. 

• Arany minősítés 

• Ezüst minősítés 

• Bronz minősítés 

• Különdíjak  
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Besorolás: 
 
„A” kategória: 

Haladó táncosok, akik több éve táncolnak és versenyeznek eredményesen. 
„B” kategória: 

Középhaladó táncosok, akik részt vesznek versenyeken, de jelentősebb 
eredménnyel nem rendelkeznek. 
„C” kategória: Kezdő táncosok, akik még nem rendelkeznek verseny gyakorlattal, 

de szeretnék megmérettetni, kipróbálni magukat.  

 

A zsűrinek jogában áll a versenyszámokat átminősíteni, ha nem a megfelelő 

kategóriába nevezett. 

 

Díjazás: 

- Minden minősített szóló, duó/trió táncos oklevelet és érmet vihet haza. 

- Minden minősített csoport, formáció megaformáció tagjai érmeket , 1 db  kupát és  1 db 

oklevelet vihetnek haza. 

 

Különdíjak  

- Revolution Dance Cup kategória győztes kupa: Az az arany minősítést szerző 
csapat v.formáció v.mega formáció kaphatja, amely a legmagasabb szintű művészi 
produkciót nyújtotta kategóriájában. (MINIMUM 3 PRODUKCIÓ ESETÉN ADHATÓ)  
 

- Különdíj Kupa (kis kupa): 

Az a csapat, formáció, mega formáció közül kerül ki ennek a kupának a 

nyertese/nyertesei, akit/akiket a zsűri egyes értékelési szempontokban 

kiemelkedőnek talált.  

Bármely minősítést szerzett produkció kaphatja minősítéstől függetlenül. (Pl: ruha, 

előadásmód, térformák, látvány….stb ) 
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- Zsűri különdíj: A zsűri által legkiemelkedőbbnek vélt táncos részére adható díj. 

eredményhirdetésenként adható.  

- Szponzori különdíjak: Versenyeink állandó szponzorai által felajánlott díjak, 

melyeket az általuk kiválasztott kategóriáknak ajánlottak fel. A helyben fogyasztható 

ajándék kuponok kizárólag a verseny napján használhatóak fel.  

- Legsikeresebb Tánciskola/Egyesület Különdíj: 

Azon tánciskolák számára készített különdíj díj, akik a verseny napján kiemelkedő 

eredményeket értek a minősítések során.  

- Koreográfusi Különdíj: A zsűri értékelése alapján ajándékcsomaggal jutalmazható 

koreográfus/koreográfusok.  

- Mikulás trófea különdíj: 

Abban az esetben nyerhető, ha a nevezett produkció 90%-a karácsony, mikulás, 

vagy téli témát jelenít meg mozgásban, zenében és kosztümben.  

A zsűri a minősítésen felül külön adhatja ezt a díjat az arany minősítést szerzett 

produkciók közül a legkiemelkedőbbnek. A trófea a verseny eredményhirdetésein 

kerül átadásra. Külön trófea készül a manó-mini-gyerek korcsoport és junior-felnőtt-

senior korcsoport részére.  

- Mikulás trófea versenyzői különdíj: /Minden év mikuláskupáján adható/ 

Abban az esetben nyerhető, ha a nevezett produkció 90%-a karácsony, mikulás, 

vagy téli témát jelenít meg mozgásban, zenében és kosztümben.  

A zsűri a minősítésen felül külön adhatja ezt a díjat az arany minősítést szerzett 

szoló és duó produkciók közül a legkiemelkedőbbnek.  

Ajándéka lehet: egyedi érem vagy oklevél vagy ajándékcsomag ( felajánlástól függő) 
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Színpad: A tánctér minimum 15X20 m, burkolata balett szőnyeg. Megaformációk fogadására 

is alkalmas.  

Zsűri: 
A szervezők által felkért Magyarországon és külföldön is elismert szakemberek, 
táncpedagógusok, koreográfusok, táncművészek, minden tánckategóriának megfelelő 
tudással és tapasztalattal. 
 
 
 
Forgatókönyv: 
Az előzetes forgatókönyvet a nevezési határidő után 1 héttel kiküldjük, ekkor még van 
lehetőség módosításra, a megadott határidőig.  
A végleges forgatókönyv kiküldése után erre már nincs lehetőség. 
 
 
A verseny helye és ideje: 

 
          Helye: Harangi Imre Rendezvénycsarnok - 4254 Nyíradony, Millennium sétány 1.

 Ideje:  2021. december 11-12. (szombat, vasárnap)  

 

A nevezés során a jelentkezési lapon, jelezhető az igény, hogy melyik napra szeretne kerülni a tánciskola / egyesület. A 
nevezési határidő közeledtével és a télre való tekintettel , ha a produkciók száma eléri a maximális telitettséget, abban 

az esetben már nem tudjuk biztosítani a kérések kivitelezését. Igy már, csak az meg maradt időpontban lesz lehetőség a 
versenyzésre. 

Belépőjegy: 

- Felnőtt: 2000 Ft/fő 

- Gyerek (12 éves korig), nyugdíjas: 1000 Ft/fő (6 éves kor alatt a belépés 
ingyenes) 
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Nevezési határidő:  

 
2021. november 28. vasárnap éjfél 

 
A helyszínen nevezésre nincs lehetőség! 

 
 
A nevezés online és nevezési lapon is lehetséges: 

A www.revolutiondancecup.hu honlapon. 
 
A nevezési lap beküldése: 
 

A nevezéseket az nevezes@revolutiondancecup.hu e-mail címre várjuk. 

Nevezési díj:  

Szóló: 5000 Ft/produkció 

Duó/trió: 8000 Ft /produkció 

Csoport (4-6 fő): 12.000Ft/produkció 

Csoport 2  (7-10 fő): 18.000Ft/produkció 

Formáció (11 -13 fő ): 26.000/produkció 

Formáció (14-19 fő ): 38.000/produkció 

Megaformáció: (20 főtől): 2000 / fő /produkció 

 

Online nevezési díj: 

Megegyezik az élő verseny áraival, tartalmazza a postázási költségeket. 

 

Az online versenyre szánt videók beküldési határideje: 2021. december 5. 

A nevezési díjak befizetésének határideje: 

2021. november 29. (hétfő éjfél) 
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A nevezési díj befizetésének módja: 
 

A nevezési díjakat a következő számlaszámra kérjük elutalni:  

Számlatulajdonos: Juno-Max Kft 

Számlaszám: Budapest Bank 10101188-27268800-01003009 

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

 

Számlázás: 

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

helyszínen fogja megkapni. 

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

módosítására már nincs lehetőség! A nevezési határidő lejárta előtt a nevezést lezárjuk, ha a 

nevezett produkciók száma eléri a maximális létszámot. Helyszíni nevezés nincs, visszalépés 

esetén a nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni. 

 

Média: 

A versenyről videófelvétel és képek készülnek, amelyek a verseny után feltöltésre kerülnek a 

verseny honlapjára.  

Lehetőség lesz a helyszínen hivatalos médiapartnereink által készített képek megvásárlására, 

valamint a versenyen készült videófelvétel megrendelésére. 

A versenyen készült fotókat reklámcéllal szabadon felhasználhatjuk. Ezért pénzügyi juttatás 

nem jár.  
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Fontos határidők: 

Nevezési határidő: 2021. november 28. 

Fizetési határidő: 2021. november 29. 

Zene elküldésének határideje: 2021. december 5. 

Online versenyre szánt videók beküldési határideje: 2021. december 5. 

 

 

 

A versennyel kapcsolatos kérdéseiket a következő elérhetőségeken tehetik fel: 

Honlap: www.revolutiondancecup.hu 

Facebook: www.facebook.com/revolutiondancecup  

E-mail: info@revolutiondancecup.hu 

Telefon: +36305485465 – Kulcsné Nagy Mária főszervező 

 

Mindenkit sok szeretettel vár a Revolution Dance Cup szervező csapata! 
Sikeres felkészülést kívánunk! 

 

Nyíregyháza, 2021.11.14 
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