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1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT 

A verseny ideje alatt az alábbiak betartása KÖTELEZŐ: 

 TILOS a pontozó bírókkal való kommunikáció! 

 TILOS az olyan testolajok, arc-, és testfestékek, a testen, ruhán lévő olyan egyéb anyagok vagy 

ruhadarabok használata, amelyek befolyásolják a versenyterület tisztaságát és biztonságát. Ezen 

felül nem használhatók folyadékok, vagy más olyan anyagok (pl.: csillám), amelyek bekoszolják 

vagy veszélyessé teszik a táncparkettet, vagy a verseny területében bármilyen mértékben kárt 

tesznek! 

 A levett ruhadarabot a verseny területen kívülre el lehet helyezni, de TILOS a tömegbe dobni. 

 TILOS mindenféle kellék használata (bot, székek, dobok, hangszerek)! 

 A szabályok be nem tartása a versenyből való kizárást vonja maga után! 

A versenyzők versenyzésre alkalmas egészségügyi állapotáért, valamint az adott koreográfia elemei-

ből adódó esetleges sérülésekért a rendezvény szervezői felelősséget nem vállalnak, a felelősség tel-

jes mértékben a szülőket és csapatvezetőket terheli! 

KÉRJÜK A VEZETŐKET, HOGY A VERSENYZŐKKEL ISMERTESSÉK A VERSENYSZABÁLYZATOT! 

 

2. NEVEZÉSI FELTÉTELEK 

 
 A versenyzők, illetve a felkészítő tanárok a nevezéssel egyidejűleg tudomásul veszik és elfo-

gadják a versenyszabályzatot. 

 A leadott nevezések adatainak valódiságát a  és a helyszíni nevező a verseny időtartama alatt 

bármikor ellenőrizheti és a versenyzőket diákigazolványuk, vagy személyi igazolványuk be-

mutatására kérheti. 

 A nevezés akkor teljes és elfogadható, ha a hiánytalanul kitöltött nevezési lapot a nevező el-

küldi az opencup.nevezes@gmail.com e-mail címre. 

A nevezési lap elnevezésének kötelező formátuma: 
Csapatnév_műfaj _korcsoport _kategória_zeneidő hossza.xls 

Példa: superdance_showdance_junior_kisshow_1:32.xls 

 Kizárólag az aktuálisan megadott határidő lejárta előtt beérkezett nevezéseket áll módunkban 

elfogadni. 

 A nevezés kizárólag a versenyszabályzatban megjelölt nevezési díj (2000 Ft/fő) beérkezése 

után fogadható el. 

 Kizárólag előzetes, e-mailes nevezésre van lehetőség, azonban a nevezési díjat a helyszínen is 

be lehet fizetni készpénzben, de erről előzetesen, az e-mailben kötelező tájékoztatni minket.  

 Előzetes fizetés esetében a nevezési díjat kérjük a 11600006-00000000-75743361 

(ERSTE BANK) számlaszámra elutalni. A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: csapat 

neve_létszáma_koreográfus neve_kategória. 

 Példa superdance_12fő_XY_Freestyle Hip-Hop_serdülő_nagyshow  

 Helyszíni fizetés esetén a nevezés csak akkor fogadható el, ha azt a nevező csapat az aktuális 

programtervben szereplő saját produkciójának időpontja előtt legalább 1 órával leadja. 

 Helyszíni fizetésre a verseny időtartama alatt a helyszínen, a nevezési pultnál van lehetőség. 

Az edző köteles követni a verseny menetét és időben, a saját produkciója előtt legalább 1 órá-

val megjelenni a nevezési pultnál és a nevezési díjat készpénzben befizetni, illetve létszám 

vagy csapatnevét módosítani, ha változás történt. Továbbá köteles a nevezési pultnál leregiszt-

rálni a csapatot, hogy jelen vannak, a szabályzatban megírt kezdés előtti 1 órával. 
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3. KATEGÓRIÁK 

A műfaj: 

Show Dance 

Freestyle Hip-Hop 

 

B korcsoport: 
 Mini (7-9 évig)   (2009.01.01 – 2011.12.31) 

 Gyermek (7-11 évig)  (2007.01.01 – 2011.12.31) 

Serdülő (9-13 évig)  (2005.01.01 – 2009.12.31) 

Junior (11-17 évig)  (2001.01.01 – 2007.12.31) 

Felnőtt (17 év felett)  (                   – 2001.01.01) 

C kategória: 

Kisshow (3-5 főig) 

Nagyshow (6-9 főig) 

Minicrew (10 – 16 főig) 

Megacrew (14 - 30 főig) 

 

Freestyle Hip Hop: Old School, Locking’, 

Girly, New style, Street Dance, Freestyle- 

Break, Electric boogie, Reggaeton, RNB, 

Street Jazz 

Show Dance: Azok a stílusok sorolhatók 

ide, amelyek a fenti táncstílusokba nem 

sorolhatók be, de modern zenére koreogra-

fált színpadi produkciók. 

Akrobatika: Olyan mozdulatok, ahol a 

táncos nem érintkezik a földdel és ez egy 

vagy több másik táncos közvetlen segítség-

ével történik. (Tehát a fogott, segített akro-

batikák engedélyezettek.) Tilos a nagy 

akrobatikai elemek használata! (pl.: se-

gítség és fogás nélküli szaltó) 

Szekciók: minden kategóriában, ahol a nevezési létszám 12 felett van, szekcióbontás történik.  

  

SHOW DANCE FRESSTYLE HIP-HOP 

SD MINI KISSHOW FHH MINI KISSHOW 

SD MINI NAGYSHOW FHH MINI NAGYSHOW 

SD MINI MINICREW FHH MINI MINICREW 

SD MINI MEGACREW FHH MINI MEGACREW 

SD GYERMEK KISSHOW FHH GYERMEK KISSHOW 

SD GYERMEK NAGYSHOW FHH GYERMEK NAGYSHOW 

SD GYERMEK MINICREW FHH GYERMEK MINICREW 

SD GYERMEK MEGACREW FHH GYERMEK MEGACREW 

SD SERDÜLŐ KISSHOW FHH SERDÜLŐ KISSHOW 

SD SERDÜLŐ NAGYSHOW FHH SERDÜLŐ NAGYSHOW 

SD SERDÜLŐ MINICREW FHH SERDÜLŐ MINICREW 

SD SERDÜLŐ MEGACREW FHH SERDÜLŐ MEGACREW 

SD JUNIOR KISSHOW FHH JUNIOR KISSHOW 

SD JUNIOR NAGYSHOW FHH JUNIOR NAGYSHOW 

SD JUNIOR MINICREW FHH JUNIOR MINICREW 

SD JUNIOR MEGACREW FHH JUNIOR MEGACREW 

SD FELNŐTT KISSHOW FHH FELNŐTT KISSHOW 

SD FELNŐTT NAGYSHOW FHH FELNŐTT NAGYSHOW 

SD FELNŐTT MINICREW FHH FELNŐTT MINICREW 

SD FELNŐTT MEGACREW FHH FELNŐTT MEGACREW 



 

4. ZENE, TÁNCTÉR 

Zene hossza: 

Kisshow (1:00’-2:30’) 

Nagyshow (1:00’-2:30’) 

Minicrew (1:30’-3:00’) 

Megacrew (1:30’-3:00’) 

A zenéket MP3 formátumban kérjük leadni e-mailben az alábbi címre a kihirdetett nevezési 

határidőig: versenyzene@gmail.com 

A fájl elnevezésének kötelező formátuma:  
Csapatnév_műfaj_korcsoport_kategória_koreográfus.mp3 

   Példa: superdance_showdance_junior_kisshow_XY.mp3 

Az edző köteles követni a verseny menetét és időben, a saját produkciója előtt legalább 1 órával meg-

jelenni a technikus pultnál, hogy a versenyszám zeneanyagát ellenőrizze, illetve 1 db biztonsági 

pendrive-ot készíteni a zeneanyagról az esetleges probléma felmerülése végett. 

A tánctér méretei: 12 x 14 m 

5. MINŐSÍTÉS FŐBB SZEMPONTJAI 

Koreográfia (0-9 pont): Egyediség, sajátos és különleges mozdulatok, szenvedély, sokszínűség, pon-

tosság, térforma váltások, tér kihasználása, kontaktus, formáció és vizuális látvány. 

Technika, szinkron (0-9 pont): Izolációk, mozdulatok pontos kivitelezése. Precíz, pontos erőteljes 

mozdulatok, test mindig legyen kontrol alatt. Együttműködés, egyszerre való táncolás jellemezze a 

koreográfiát (szinkron) 

Előadásmód (0-6 pont): Kisugárzás, színpadi attitűd, látványosság, stílusbeli harmonizáció, hangu-

latkeltés. 

Ruházat, megjelenés (0-3 pont): Egyedi stílus, táncstílusnak és korosztálynak megfelelő ruházat, 

összkép. 

Ponthatárok minősítése (27 pont): 

0-9,9 pontig:  Bronz 

10-19,9 pontig:  Ezüst 

20-27 pontig:  Arany 

Pontozás (koreográfia, technika-szinkron): 

7-9:  Tökéletes 

4-6.9:  Jó 

0-3.9:  Megfelelő 

 

Pontozás (előadásmód): 

4-6:  Tökéletes 

2-3.9:  Jó 

0-2.9:  Megfelelő 

 

Pontozás (ruházat-megjelenés): 

2-3:  Tökéletes 

1-1.9:  Jó 

0-0.9:  Megfelelő 
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6. DÍJAZÁS 

 
 Minden résztvevő versenyző megkapja a csapata pontozás szerinti minősítésének megfelelő ér-

mét. (bronz/ezüst/arany). 
 Minden csapat kap 1 db óriás oklevelet a pontozás szerinti minősítéséről. (Nem versenyző/db!) 
 Korcsoportonként minden kategóriában a legtöbb pontszámot elérő csapatot 1 db Barátság Kupá-

val, a csapat edzőjét pedig 1 db „Best Coach” éremmel jutalmazzuk. 
 Műfajonként és korcsoportonként minden kategória összevontan egy ETAPOT képez. Az etapon-

ként legtöbb pontszámmal rendelkező csapat edzőjét serdülő/junior korcsoportban 10.000 Ft-tal, 

felnőtt korcsoportban 50.000 Ft-tal díjazzuk. 
 

7. ELÉRHETŐSÉG 

 
Helyszín: 1139 Budapest, XIII. kerület, Rozsnyay utca 4. (Angyalföldi Láng Sportcsarnok) 

 

Nyári Lajos 

+36 30 459 6620 
A versenyszabályzat, nevezési lap, megtalálható és letölthető a www.4mdc.hu/opencup weboldalon.  

Sikeres felkészülést és sok sikert kívánunk! 


