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VERSENYKIÍRÁS 

 
 

A verseny neve:  V4 DANCE CUP 2021 

 

 Minden táncstílus nyílt versenye táncosok számára Szlovákiából, Magyarországból, 

Csehországból és Lengyelországból! 

  

A verseny dátuma: 2021 november 12-14  (péntek, szombat, vasárnap) 

 

A verseny helyszíne: Sportcsarnok, Turecký rad 5, 934 01 Levice, Szlovákia 

 

Szervezők: SHOWTIME DANCE, K. Marxa 22, 934 01 Levice, SR 

  

Időbeosztás: A verseny kezdete a nevezési határidő után lesz megadva. 

 A résztvevők prezentálása: egész nap, a klubvezetőknek megküldendő időbeosztás 

szerint. 

 

Regisztráció: www.showtime-dance.sk 

 

A jelentkezés  

határideje:  2021 október 24 (beleértve). 

 

Regisztrációs díj: A nevezési díj megfizetése akkor tekinthető teljesítettnek, ha jóváírják a szervező 

bankszámlájára. A nevezési díj befizetésekor az átutalás közleményébe kell feltüntetni a 

számlán megjelenő számlaszámot és a tánccsoport nevét, amelyet az online regisztrációt 

kovetően kapnak meg. 

 Figyelem: 

 1. A nevezések csak a regisztrációs díj megfizetésével lesznek érvényesek 

 2. A határidő utáni nevezéseket nem fogadjuk el 

                     3. A verseny napján nem lehet regisztrálni. 

 

Nevezési díj: 

Solo 20.- € 

Duo/Trio 35.- € 

Csoport 70.- € 

Formáció 80.- € 

 

Díj visszatérítés: - 50% a jelentkezési határidő előtt 

- a jelentkezési határidő után nem téríthető vissza. 

 

Tánc kategóriák: A tánckategóriák felsorolása a 1. számú mellékletben található. A tánckategóriák leírása 

megtalálható a www.showtime-dance.sk weboldalon, a Táncstílusok szakaszban. 

 

Az időbeosztást és a rajtlistát el lesznek küldve a táncklub vezetõinek. 

 

Információk:  info@showtime-dance.sk vagy kluch@pobox.sk ,   

 +421 903 496 486 vagy +421 903 438 457 – Kluch Lenke  
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Admin: e-mail: info@showtime-dance.sk , +421 903 496 486 
 

Díjak:  Minden táncos résztvevői érmet és résztvevői oklevelet kap. 

 Az első három helyezett kupák vagy érmek, diploma minden korosztályban 

 

Zsűri:  3-5 zsűri különféle táncműfajokban jártas 

 

Versenyvezető:   PaedDr. Kluch Lenke - +421 903 438 457 

 

Zene:   Saját USB a megfelelő háttérzenével, a csoportvezető felelőssége alatt. A csoportvezető 

jelenléte kötelező a hangtechnikusoknál. 

 

Táncparkett:  min. 12 x 14 m – baletizol – táncszőnyeg  

 

Egyéb:  A csapatok saját költségükön vesznek részt 

 Minden táncos táncol saját felelősségére, gyermekek 18 éves korig a szülők felelősségére 

 Minden versenyzőnek egészségügyi biztosítási kártyával kell rendelkeznie 

 

Kíséret: Gyermekek 6 éves korig ingyenes 

 Gyermekek 10 éves korig, nyugdíjasok: 5 € / nap 

 10 év felett és felnőttek: 10 € / nap  

 

COVID-19 

intézkedések: A tömegrendezvényt a Szlovák Köztársaság Népegészségügyi Hivatala érvényes 

rendeletének megfelelően szervezik meg. 241. 

 A versenyek OTP (oltás-teszt-átesett) módban zajlanak. 

 - Teljesen oltva 

 - 48 órás antigén teszt 

 - 72 órás RT-PCR vagy LAMP teszt 

 - Legfeljebb 180 nappal ezelőtt legyőzte a covidot (orvosi igazolás) 

 - 12 év alatt nincs szükség tesztre (azaz 11,99 év teszt nélkül) 

 A részletes utasításokat e-mailben küldjük meg a tömegrendezvény előtt. 

 

Alternatíva:  Abban az esetben, ha a versenyt nem lehetne megtartani az adott régióban, akkor 

LIVE STREAM ZOOM verseny formájában lesz megrendezve. A tánckoreográfiát 

élőben adjátok elő tánctereitekről a ZOOM -on keresztül a stúdiónkba, és az egész 

verseny élőben lesz közvetítve a közönségnek. A versenyek program szerint zajlanak 

le ugyanazon a napon a versenykiírás szerint, azzal a különbséggel, hogy nem kell 

utazni.  

  

 

 

Sok sikert kívánunk az előkészületekhez, és nagyon várjuk a táncműsorokat! 
 

 

Táncos üdvözlettel, 

 

 

 

PaedDr. Kluch Lenke 

Versenyigazgató SHOWTIME DANCE 

1.  
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2. Számú melléklet 

 

 

Korosztályok Táncosok száma Időtartam Teljesítmény 

Mini:                 5 - 8 év Solo:                          1 fő Solo:         1.30 – 2.30 perc „A“ osztály 

Gyermek:           9 - 11 év Duo/Trio:                2-3 fő Duó, trio : 1.30 – 2.30 perc „B“ osztály 

Junior:           12 - 15 év Csoport:                 4 -7 fő Csoport:   2.30 – 4.00 perc  

Felnőtt:          16 - 35 év Formáció:        8 és több fő Formáció: 2.45 – 5.00 perc  

Senior:               36+ év  
  

  

A korosztályt 2021 január 1-jén elért életkor alapján kell meghatározni.  

Kivétel : csoport - 1 táncos, formáció 2 táncos akik legfeljebb egy évvel idősebbek az előírt korosztálynál. 

A versenyszabályok és a tánckategóriák rövid leírása a következő címen található: 

www.showtime-dance.sk 

 

TÁNC KATEGÓRIÁK 

 
 
 
 

1. Színpadi 

látványtáncok 

1.1. Látványtánc   

5. Trend táncok 

5.1. Dance Floor (Pop) 

1.2. Művészi látványtánc   5.2. Disco 

1.3. Musical   5.3. Shuffle Dance 

1.4. Gimnasztikus látványtánc       

1.5. Akrobatikus látványtánc   

6. Street Dance 

6.1. Hip-Hop és Street 

Dance Mix 

    6.2. One Style 

2. Művészi táncok 

2.1. Moderntánc, Jazz Dance   6.3. Break Dance 

2.2. Contemporary Dance/Kortárstánc     

2.3. Eurythmics/Mozdulatművészet   

7. Sporttáncok 

7.1. Rocky 

2.4. Balett - modern, klasszikus   7.2. Aerobic 

      7.3. Cheerleading 

3. Tánctermi táncok 

3.1. Klasszikus társastánc - párokkal   7.4. Sportakrobatika 

3.2. Klasszikus társastánc - pár nélkül     

3.3. Latin-amerikai és Karib táncok - 

párokkal 
  

8. Mazsorett és 

Twirling 
8.1. Mazsorett és Twirling 

3.4. Latin-amerikai és Karib táncok - pár 
nélkül 

      

3.5. Swing, Boogie Woogie, Lindihop, 

Fox, Hustle 
  9. Open 9.1. OPEN 

3.6. Tánctermi táncok Mix       

        

4. Folklór 
4.1. Folklór   

10. Tánc és 

előadóművészet 

10.1. Tánc és 

előadóművészet - ének, 

hangszer vagy egyéb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4.2. Folklór Show       

 

http://www.showtime-dance.sk/

