
Ritmuscsapatok International Dance Open 
Bajnoksága 

és a Belgrádi és a Zágrábi Nemzetközi Bajnokság 
kvalifikációja. 

International Dance Open hivatalos szövetségi 
versenye! 

 
 

 

2023. Február 25. 
 

helyszín: Soroksári Sportcsarnok 
 

 

Ez a Bajnokság Nyílt, tehát bárki részt vehet rajta. 
 

A verseny Önálló állomása is a versenysorozatnak! 
 
 

Belépő 2.800 Ft/fő gyerekeknek 1.800 Ft 12 éves korig 
 

Nevezhető minden kategória és korcsoport, ami a Ritmuscsapatok 

Táncversenysorozatain megtalálható! 
 
 

Hogy miért érdemes ezen a fordulón részt venned? 
 

 Mert kijuthatsz külföldi megmérettetésekre! 

 Ha nem indultál még sorozatunkon ettől napi győztes lehet bármelyik produkciód! 

 Régi koreográfiákkal is el lehet indulni 

 Mert különleges érmeket gyűjthetzs 

Nevezési és a zene elküldési határidő: Február 13! 
Nevezési határidő lejárta után 1 nappal sem tudunk nevezést elfogadni! 
 

Nevezni CSAK ONLINE LEHET: https://ritmuscsapatok.com/nevezes_/ 

Szabályzatok: https://ritmuscsapatok.com/versenyszabalyzat/ 
 

https://ritmuscsapatok.com/nevezes_/
https://ritmuscsapatok.com/versenyszabalyzat/


 Nemzetközi 

versenyszabályzat:https://ritmuscsapatok.com/versenyszabalyzat/international-dance-

open-nemzetkozi-tancverseny-sorozat-szabalyzat/ 

 
Nevezhető tánc kategóriák : 

 
Nevezhető: a kiírt kategóriák közül bármelyik (1-5 percig) 

1.Hip-Hop/Streetdance A-B-C besorolásban 

2.MTV Commercial 
3. Kortárs-modern tánc (Contemporary, Modern, Lyrical) A-B besorolás 

4. Jazztánc A-B besorolás 

5. Showtánc (Show Dance) A-B besorolás 

6. Színházi és karaktertánc (Musical Dance, Theatre Dance, Character Dance)  

7. Street Jazz és Jazz Funk (MTV Commercial, Hip Hop, Break) A-B besorolás 

8. Fusion Dance (Open)  A-B besorolás 

9. Open ( Ez egy szabad kategória! ) A-B besorolás 

-bármely divat vagy folk tánc ide sorolandó, nevezéskor fel kell tüntetni a saját kategóriáját a 

koreográfiának. 

Pl: Mazsorett, Társastáncok, Akrobatikus Rock and roll, Cheerleader, Néptánc, Steptánc, Hastánc,de 

bármilyen modern táncot is, ami nem fér bele a többi tánckategóriába azt ide soroljuk 

10.Színpadi látványtánc (Modern dance, Open) A-B besorolás 

11.Klasszikus és modern balett A-B besorolás 

12.Mozdulatművészet (Modern) 

13.Akrobatikus Látványtáncok Február 26 vasárnap 

 

 

Időtartamok táncoknál : 

• - Egyéni: 1:00’-2’30’  

• - Duó : 1:00’-3:00’  

• - Trió : 1’00”-3:00’  

• - Csoportok: 2:00’-4:00’  

• - Formációk 2:00’-5:00’  

A zene minden esetben saját zenére van, Bpm meghatározás nincs! 

 

 

-Nevezhető korosztályok: 

 

 Törpe :  6 éves korig 

 Mini: 6-8 

 Gyerek I.9-11 

 Gyerek II. 12.14 

 Junior: 15-17 

 Felnőtt: 18-29 

 Senior: 30 év felett / vagyis betöltött 30 éves kortól  

Csapatoknál-Duóknál átlagéletkort kell számolni! 

Az versenyzők korosztályának meghatározásakor az adott naptári évben betöltött 
életkort vesszük figyelembe! 

https://ritmuscsapatok.com/versenyszabalyzat/international-dance-open-nemzetkozi-tancverseny-sorozat-szabalyzat/
https://ritmuscsapatok.com/versenyszabalyzat/international-dance-open-nemzetkozi-tancverseny-sorozat-szabalyzat/


Ha a csapatban az edző is indul, csak felnőtt korosztályba tudjuk tenni! 
 

Nevezési díjak : 

- Egyéni:                             5000Ft  /FŐ/ produkció    

- Duó és Trió:                   4500 Ft/fő    /produkció     

4-10 fős csoport:         3500 Ft/fő      /produkció   

- 10 fő fölött:                   3500 Ft/fő/ produkció     

Átfedések: lehetőség van egy táncosnak több korosztályban is elindulni! 
Átlagéletkor=életkorok összeadva/létszámmal 

 

információ: www.ritmuscsapatok.com 
Versennyel kapcsolatban:Szűcs Éva :evafunky@evafunkyse.com 06-30-495-10-66 
Nevezéssel kapcsolatos információk : Démi Balázs : demibalazs@gmail.com 06-70-773-6479 
Számla igényt, utalás előtt azonnal jelezzétek: Debreczeni Ibolya : sportszervezes60@gmail.com 
06-30-636-26-47 

 

Hazai versenyrendező: Éva Funky Hip-Hop Fitness Sportegyesület  
Nemzetközi szervezetünk: International Dance Bajnokság szervezője: International Dance Open 

 
 A versenyen való indulás feltétele a nevezési díj átutalása, a nevezési lap és a zene 

leadása időben! 
Nevezési díjat az Éva Funky Hip-Hop Fitness Sportegyesület bankszámlájára kell elutalni: 

Unicredit Bank :10918001-00000014-60940008  

 számla címet előre írj mindenképpen az utalásnál! 

 
Díjazás: 
 

Minden versenyző kap oklevelet,  a dobogós helyezettek: szólók  érmet, duó/triók: érmet, 
oklevelet, a csapatok és a formációk oklevelet, érmet és kupát kapnak. 

 
 

Március 18-19 kvalifikáció A Zagrabi és Kassai Bajnokságra 

Április 22-23 kvalifikáció a Prágai Európa Bajnokságra és a Zagrabi Bajnokságra 

Június 3-4  Országos Bajnokság  kvalifikáció a Novaljára a Világbajnokságra 

 
 
 
 
 

Sikeres felkészítést kívánok: 
Szűcs Éva  
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