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Tavaszi kupa

Versenyszabályzat
Versenyrendszer:
A Revolution Dance Cup Nemzetközi Minősítő Táncfesztivál versenye nyílt.
•
•
•
•
•

Versenyen részt vehetnek mindazok, akik elfogadják a versenyszabályzatot.
Egyének
Egyesületek
Művészeti iskolák
Önszerveződő csoportok

Versenyünk Amatőr szintű táncverseny!

Nevezési feltételek:
• Versenyünkre a versenykiírásban szereplő határidő lejáratáig lehet nevezni emailben, online felületen és nevezési lapon is.
• Amennyiben a nevezett produkciók elérik a kiírásban megjelent maximális
számot, a szervezőbizottság a nevezéseket a meghirdetett határidő lejárta előtt
lezárhatja.
• Hiányos adatokkal elküldött nevezést, nem áll módunkban elfogadni, ebben az
esetben a nevezés érvénytelen!
• A nevezés, csak a nevezési díj befizetésével és a zene leadásával válik
érvényessé! A nevezési határidő lejárta után és a helyszínen nevezni NEM
lehet!
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Nevezés módja:
A nevezés az online nevezési lap visszaküldésével történik!
Letölthető: www.revolutiondancecup.hu oldalról, igényelhető emailben.
A nevezési lap online verzióban is kitölthető weboldalunkon a
http://www.revolutiondancecup.hu/online-nevezes/

Nevezési díjak:
• A nevezési díjakat a versenykiírásban megjelölt számlaszámra és határidőre kell
elutalni!
• Nevezéseket kizárólag a nevezési díj befizetésével fogadunk el!
• A határidő után érkezett nevezésekért 50%-os felárat kell fizetni.
• A nevezési határidő lejárta után és a helyszínen nevezni NEM lehet!
• A nevezési díjakat a versenykiírásban megjelölt számlaszámra és határidőig kell
elutalni, a közleményben feltüntetve a nevező iskola vagy egyesület nevét.
• A nevezési díjak összegét mindig az aktuális versenykiírás tartalmazza.

Nevezési díjak befizetése:
• Az átutalásnál a közleményben fel kell tüntetni a nevező egyén, iskola,
tánccsoport vagy egyesület nevét.
• Szükség esetén díjbekérő számlát állítunk ki, melyet a nevező szervezet a
nevezési díj befizetésének határideje előtt minimum egy héttel köteles a szervező
felé jelezni.
• A nevezési díjról szóló számlát minden versenyző a verseny napján, a helyszínen
fogja megkapni. A nevezési lapon fel kell tüntetni a számlázási nevet és címet.
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Versenykategóriák:
•
•
•
•

Egyéni (1 fő)
Duó/Trió (2-3 fő)
Csoport (4-10 fő)
Formáció (11 főtől)
• Mega Formáció (21 főtől)

Korcsoportok:
•
•
•
•
•
•

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.
Számítása: A táncosok korának összegét osztjuk a létszámmal, majd a kapott eredményt
felfelé kerekítjük.
• Szóló kategóriában a versenyző csak az életkorának megfelelő korcsoportban
indulhat.
• Duó/Trió esetén az idősebb versenyző életkorát vesszük számításba. Csoport ,
formáció és mega formáció esetén az átlag életkornak megfelelő korcsoportban
kell versenyezni.

Időtartam:
•
•
•
•
•
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Egyéni: 1:10-2:30 perc
Duó/Trió: 1:30- 2:30 perc
Csoport: 2:00-3:30 perc
Formáció: 2:00-4:30 perc
Megaformáció: 2:30- 5:00 perc
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Besorolás:
(Az oktató vagy pedagógus belátása szerint)

„A” kategória: Haladó táncosok, akik több éve táncolnak és versenyeznek
eredményesen. Kiemelkedő eredményeket érnek el hazai és külföldi versenyeken.

„B” kategória: Középhaladó táncosok, akik részt vesznek versenyeken, de
jelentősebb eredménnyel nem rendelkeznek. Évente 1-2 versenyre jutnak el.

„C” kategória: Kezdő táncosok, akik még nem rendelkeznek verseny gyakorlattal, de
szeretnék megmérettetni magukat a saját kategóriájukban. Országos versenyeken még
nem indultak.
Tánctanár indulása esetén A és B kategóriában lehet nevezni.

A zsűrinek jogában áll a versenyszámokat átminősíteni, alacsonyabb vagy
magasabb kategóriába áthelyezni szakmai véleménye alapján.
Tánckategóriák:
I.

HIP-HOP ALAPÚ TÁNCOK: Hip-Hop, Locking, Girly, Vouge, New
Style, Street Dance, Freestyle-Break, Reggaeton, Street Jazz, Electric
Boogie, Old School, Funky, House, Foot Work. A stílusra jellemző kis
akrobatikák megengedettek (Power Moves, Freeze), de nem
dominálhatnak!

II.

MODERN TÁNC ALAPÚ SHOW TÁNCOK: Ez a kategória
tartalmazza a sokrétű, több irányzatot felölelő mozgáskultúrát. Kötelező a
modern technikák valamelyikét használni: Graham, Limon, Horton, Metox,
Cunningham stb. Fontos a stílusra jellemző érzelemvilág és előadásmód.
Tilos
az
ún.
nagy
akrobatikai
elemek
használata.
Ide tartozik: Látványtánc, Modern Tánc, Lyrical, Karakter Táncok, Kortárs
Balett, Modern Balett, Neoklasszikus Balett, Akrobatikus Látványtánc,
Modern Jazz, Art Jazz.

4

Minden jog fenntartva Juno-Max Kft

Revolution Dance Cup Nemzetközi Minősítő Táncverseny
Telefon
E-mail
Honlap
Instagram:

+36 30 548-5465
info@revolutiondancecup.hu
www.revolutiondancecup.hu
revolutiondancecup

III.

SPORTTÁNCOK -AKROBATIKUS SPORTTÁNCOK: Ebbe a
kategóriába tartoznak azon produkciók, amelyek ún. nagy akrobatikus
elemeket nem tartalmaznak, de mozgás anyaga valamelyik sportágra
jellemző. A gúlák építése megengedett, magassága maximum 3 ember
lehet. Kézi eszköz használata megengedett. Akrobatikus Rock and Roll,
Aerobic Dance, napjaink közkedvelt mozgásformája, a Zumba is ide tartozik.

IV.

MAJORETTE ÉS TWIRLING ALAPÚ TÁNCOK: Tradicionális
Majorette, Modern Majorette -Pom-pommal, Bottal, Egyéb eszközzel,
Akrobatikus majorette, Twirling, Majorette egyéb kellékkel.

V.

TÁNCTERMI TÁNCOK: Latin és Standard táncok, Történelmi
társastánc, Swing alapú társastánc, Szalagavató táncok.

VI.

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

VII.

OPEN SZÍNPADI SHOW KATEGÓRIA: Azon stílusok nevezhetőek
ide, melyek a fenti táncstílusokba nem sorolhatóak be, de modern zenére
koreografált színpadi produkciók.

VIII. 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
használnak. A felhasznált zene lehet hagyományos népzene,
azok feldolgozásai, vagy a népies stílusú műzene. Nagy
akrobatika tilos!
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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.

Figyelem!
• A díjkiosztón a versenyzőknek a fellépő ruhában kell megjelenniük.
• Csoport és formáció esetén képviselőt szükséges kijelölni a díjak átvételére (2-3
fő)
• Az eredményhirdetés végén különdíjak átadására kerül sor.
• A sportszerű viselkedést és versenytársaink iránti tiszteletet elvárjuk, ezért kötelező
az eredményhirdetést végig várni, ellenkező esetben a díjat a versenyzők
elveszítik.

Minősítések:
• Kiemelt Arany minősítés
A zsűri 100%-os arany minősítésre jelölése alapján.

• Arany minősítés
• Ezüst minősítés
• Bronz minősítés
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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 )
- 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.
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Az értékelés főbb szempontjai:
• Táncelemek nehézségi szintje: táncelemek kivitelezése, a versenyző(k) életkori
és tudásszintjének megfelelő technika és nehézségi szint megválasztása.
• Koreográfia eredetiség: kreativitás, a koreográfia zenéhez való illeszkedése,
terek használata, térforma váltások.
• Előadásmód a mondanivaló tolmácsolása: átélés, kisugárzás, látványosság,
összhatás, zenére való táncolás.
• Megjelenés: A ruházat, smink, hajnak a koreográfia mondanivalójához és a
táncos életkorához is illeszkedjen.

Zsűri:
• A szervezők által felkért Magyarországon és külföldön is elismert szakemberek,
táncpedagógusok, koreográfusok, táncművészek, minden tánckategóriának
megfelelő tudással és tapasztalattal.
• A bírói gárda 3, 5 ,7 tagú lehet (a rendezvény szervezőinek joga van ettől eltérni).
• A zsűri tagjai folyamatosan változnak, hogy elkerüljük az állandóságot és
változatosabb véleményeket kaphassanak a versenyzők és a koreográfusok
egyaránt.

Forgatókönyv:
• Az előzetes forgatókönyvet a nevezési határidő után maximum 2 héttel kiküldjük,
ekkor még van lehetőség módosításra, a kiküldéstől számított 5 napig.
• A végleges forgatókönyv kiküldése után erre már nincs lehetőség.
• A forgatókönyvet a verseny előtt e-mailben küldjük ki.
• A forgatókönyvet a verseny helyszínén, feltüntetjük.
• A versenyprogram időbeosztása tájékoztató jellegű, az előre betervezett
fellépésiidő előtt fél órával a produkcióknak versenyzésre készen kell állniuk!
• A versenyző köteles követni a verseny menetét és időben, a saját produkciója
előtt legalább 6 tánccal megjelenni a színpad melletti felkészülési területen!
• A versenyző vagy csoport köteles a felkonferálástól számított 5 másodpercen belül
a színpadon megjelenni.
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Színpad: A tánctér minimum 15X20 m, burkolata balett szőnyeg
Díszletek, kellékek: Valamennyi kategóriában és táncstílusban díszletek és kellékek
használata megengedett, de ezek nem veszélyeztethetik a versenyző(k) biztonságát.
A színpadra kizárólag a versenyző(k) viheti(k) be a saját díszletét a felkonferálástól
számítva 5 másodpercen belül. Utcai cipővel a tánctérre lépni szigorúan tilos!

Tiltások:
• Az eredetivel megegyező, jogdíjas koreográfiák, videoklipek interpretálása TILOS.
• Pirotechnikai eszköz használata TILOS.
• Folyadék kiöntése a színpadon és a környékén, valamint a színpad szennyezése
TILOS.
• Bármilyen eszköz, kellék, vagy a fellépő ruházatból, frizurából leeső, szétszóródó
tárgy összeszedéséről a csoportvezetőnek, illetve a táncosoknak gondoskodniuk
kell.
• A versenyeken a zsűrivel kapcsolatba lépni TILOS.
• A szakmai munka hatékonyságának biztosítása érdekében a verseny ideje alatt a
zsűriszobában tartózkodni TILOS.
• Fotó és videó készíthető az előadásokról, kizárólag a nézőtérről és csak úgy,
hogy a tevékenység ne zavarjon másokat az előadások megtekintésében!

Általános tudnivalók:
• A felkészítő tanárok tudomásul veszik, hogy minden versenyző a saját
felelősségére versenyez.
• Bármely olyan sérülésért, ami a táncos képzetlenségéből adódó vagy arra
visszavezethető, a produkció bemutatása közben, vagy az azt megelőző
gyakorlás közben történik, a szervező felelősséget nem vállal.
• Egy versenyen belül, csak egyszer lehet bemutatni ugyan azon koreográfiát, újra
táncolásra lehetőség nincs.
• A koreográfiáknak ízlésesnek kell lennie mind a viselkedés mind a ruházat
szempontjából.
• A jelentkezési lap visszaküldésével a versenyszabályzatot elfogadottnak tekintjük.
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• A versenyprogram tájékoztató jellegű, az előre betervezett fellépési idő előtt fél
órával a produkcióknak a versenyzésre készen kell állniuk.
• A színpadon egyszerre kell, jelen legyen a koreográfiában szereplő összes
táncos, legalább a kategória időtartamának minimum határidejéig.
• A versenyszámok időtartamát be kell tartani, szóló/duó/trió esetén 10%, csoport
és formáció esetén 20% tolerancia megengedett.
• A versenyszabályzat ismertetése az edző felelőssége, mind a versenyzők részére
mind a kisérők részére. Ez ügyben a versenyünk szervezőségének nincs további
információszolgáltatási kötelezettsége.
• A versenyszabályzatot kellő alapossággal tanulmányozzák a produkciókért felelős
személyek, valamint kötelességük részletesen tájékoztatni a táncpedagógusokat,
csoportvezetőket, nevezőket és szüleiket a versenyszabályzatban foglaltakról.
• A verseny napján fellépő, tájékozatlanság révén felmerülő problémák miatt
felelősséget nem vállalunk.

Zene:

• Minden versenyszám saját zenére történik.
• A zenét előre el kell küldeni a nevezes@revolutiondancecup.hu email címre
legkésőbb a nevezési határidő után maximum 2 héttel kötelező leadni.
• A zenéket csak abban az esetben fogadjuk el, ha az a következő módon van
átnevezve:

Tánciskola neve- kategória-produkció címe
(Pl: xy tánciskola- gyerek B- örömtánc)
Ügyelni kell az igényes és pontos vágásokra, és a zeneminőségre.
A zenéket mp3 kiterjesztéssel fogadjuk el.
A zenéket BIZTONSÁGI CD-n is szükséges elhozni.
Az elküldött zenéket a verseny előtti 48 órában változtatni már NEM lehet,
amennyiben változás lenne a zenében és ez nálunk nem kerül javításra, ezen okból
származó kellemetlenségekért felelősséget nem vállalunk!!!
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Öltözők használata:
• Az öltözők kapacitása korlátozott, ezért mindig tudjuk melyik öltözőben kinek kell
lennie.
• Az öltöző állapotáról előzetesen fotó készül, azt a tánciskola vezetőjének kell
visszaadni a szervező részére az átadott állapotban. Ellenkező esetben az anyagi
károkért a tánciskola vezetője felel.
• Az öltözők bővítése érdekében egy színpadi hátteret húzunk fel a színpad mögé
ezzel korlátlan öltözési lehetőséget biztosítva a versenyzők számára.
• Az épület kamerázott, a terem épségéért minden személy egyformán felelős.

Reklamáció:

A zsűri döntése vagy a pontozása ellen nem fogad el semmilyen reklamációt.

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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Nyilatkozat:
Tánciskolámért felelős személy tudomásul veszem, hogy a Revolution Dance Cup által rendezett
eseményen rólam és csapatomról fénykép illetve videofelvétel készül.
Megadom az engedélyt a felvételhez és az így készült fényképet vagy videó felvételt bármilyen
ellenszolgáltatás nélkül közzé tehető, legyen szó rádióról vagy televízióról, vagy internetről.
Én és csapattagjaim nevében kijelentem, hogy az eseményen történő biztonságos részvételhez jó
egészségi- és megfelelő fizikai állapotban indulunk. Igazolom, hogy nincs olyan általam ismert vagy
felismerhető orvosi testi vagy mentális betegség, amely az eseményen történő biztonságos
részvételünket befolyásolná.
A verseny előtt, alatt vagy után esetlegesen bekövetkező bármilyen okból történő baleset vagy személyi
sérülés, vagyoni kár, személyes vagyontárgyaink eltulajdonítása vagy bármilyen tett (ide értve a
rendezvényre történő utazást és a rendezvényről való vissza utat is) vonatkozásában hatályos minden
felelősség alól mentesítem – illetve nem támasztok kárigényt, valamint kötelezettséget vállalok a
pereskedés elkerülésére
Ezúton hozzájárulok, hogy én és csapattagjaim a rendezvényen bekövetkező bármilyen sérülés vagy
bármiféle megbetegedés, ami az orvosi ellátást indokolja, ez esetben, elsősegélyben és más orvosi
kezelésben vagy egyéb ehhez kapcsolódó szolgáltatásban részesüljünk, beleértve az elszállítást,
valamint ezúton mentesítem és felmentem a mentesítetteket az ilyen kezelésből és/vagy szolgáltatásból
származó bármely és összes felelősség és kárigény alól.
Tudomásul veszem, hogy a versenytől való elállás esetén a befizetett nevezési díj nem jár vissza.
Jelen Nyilatkozat, mint Baleseti Lemondó és Felelősségmentesítő Nyilatkozat a jog által megengedett
lehető legtágabb értelemben értelmezendő.
Kijelentem, hogy a dokumentumot átolvastam a verseny nevezési díjának befizetésével egyidejűleg,
elismerem a fentiekben leírtak tudomásul vételét. Csoportjaimat tájékoztatom a versenyszabályzatban
leírtakról.
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Revolution Dance Cup Nemzetközi Minősítő Táncverseny
Telefon
E-mail
Honlap
Instagram:

+36 30 548-5465
info@revolutiondancecup.hu
www.revolutiondancecup.hu
revolutiondancecup

Mindenkit sok szeretettel vár a Revolution Dance Cup szervező csapata.
Sikeres felkészülést kívánunk!
Revolution Dance Cup
Nemzetközi Minősítő táncverseny
Kulcsné Nagy Mária
Szervező
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