
 

 

 

                    
 

VERSENYKIÍRÁS 
 

Ritmuscsapatok Akrobatikus Látványtáncok 
International Dance Open Bajnoksága, egyben első Elődöntője a sorozatnak. 

Kvalifikációs állomás a Zágrábi és a Kassai Bajnokságra. 
 

A versenyen A-B-C besorolás is lesz! 
 

 
 2023. Március 19.  (Vasárnap) 

 
 

VERSENYKIÍRÁS 
 

A versenyen kvalifikálástól és pontszerzéstől függetlenül is el lehet indulni! 
 

 AKROBATIKUS TÁNC: 

 

 

 Alkalmazható bármelyik tánctechnika,de fontos,hogy a produkció szóljon valamiről,karaktere 
legyen! 

 A versenyszámoknak tartalmaznia kell a tornából ismert akrobatikai elemeket. 

 tornából hozott elemben az alap, egyszerű elemek is benne vannak! Itt nem kell nagy 
ugrásokban gondolkodni! Pl: kézállás, cigánykerék, bukfenc is már akrobatikus elemnek 
számít! Továbbá bógnik, cinzgàk és további nagyobb elemek! Az 5 különböző elem annak aki 
akrobatikus kategóriánál indul, nem okozhat problémát hiszen a torna rengeteg elemmel 
halmoz el minket és abból nem nehéz 5 elemet beépíteni a koreográfiába! 

 Fontos, hogy az akrobatikus elemeket megfelelő tánclépésekkel összekötve építse be a 
produkcióba! 

 Az akrobatikus elemek nehézsége a versenyző tudásszintjének és életkorának megfelelő 
legyen! 

 Fontos a pontos technika és a koreográfia táncos jellege! 
 

 Figyelem! 

 

 Erő és lazasági elemek engedettek megfelelő technikai végrehajtással! 

 Az akrobatikus elem nehézsége a versenyző tudásszintjének megfelelő legyen.  
 
 
KVALIFIKÁCIÓ MENETE: 

 

 Kiértékelés után megfelelő pontszámmal lehet kijutni az Balkán Bajnokságra. Nem a 

helyezések számítanak! 

 

 

 

A Nemzetközi versenyen több kategóriában is lehet nevezni: 

Acro Dance, Fit Kids, Fitness Dance  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
A verseny Önálló állomás is a versenysorozatnak! 

Nem kötelező új koreográfiával indulni a versenyen! 
A versenyen pontszerzéstől függetlenül is el lehet indulni 

 
 

Hogy miért érdemes ezen a fordulón részt venned? 
 Mert Magyar Bajnoki cím viselője lehetsz! 

 Mert kijuthatsz külföldi megmérettetésekre! 
 Ha nem indultál még sorozatunkon ettől napi győztes lehet bármelyik produkciód! 

 Régi koreográfiákkal is el lehet indulni! 
 

 2015-től az egyik Legeredményesebb versenysorozata, idén ne hagyd ki Te sem! 
 

 
 
Nevezhető korosztályok: 
 

Egyéni: 

1. korcsoport: 2013 és utána születettek 

2. korcsoport: 2011-2012 

3. korcsoport: 2009-2010 

4. korcsoport: 2007-2008 

5. korcsoport: 2005-2006 

6. korcsoport: 2003-2004 

7. korcsoport: 2002 és előtte születettek 

 

Az egyéni versenyzőknél 6 versenyző szám felett születési évszám alapján bontjuk a 

versenyzőket, az alatt 2 évszám  tartozik egybe. 

 

Nem elegendő számú induló esetén a korcsoportok összevonásra kerülhetnek, illetve 

túl sok induló esetén tovább bontjuk a korcsoportokat. 

 

Duó, trió, csapat, formáció:  

Csoport : 4-10 főig         Formáció:11 főtől……. 

 

1. korcsoport: 2013 és utána születettek 

2. korcsoport: 2011-2012 

3. korcsoport: 2008-2010 

4. korcsoport: 2005-2007 

5. korcsoport: 2004- 

 

A nem egyéni kategóriáknál átlagéletkort kell számolni! 

 

 
 Csoportos, Duó/Trió nevezésnél: Átlagéletkort számolunk. 0,5 feletti 

átlagnál felfelé kerekítünk, alatta lévő értéknél lefelé és az ott kijött értéket 
vesszük figyelemben! (pl:8,5 még mini korcsoport, de 8,6 gyermek 

korcsoport!) 
 

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

 
 



 

 

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

Minden korosztályban átlagéletkort kell számolni,a születési év a  mérvadó! 
Átlagéletkor=életkorok összeadva/létszámmal 

 
 
 

Nevezhető  besorolások:  Basic Acrobatic Dance”kezdő” „C”  „B” és ’A’ besorolású versenyző! 

Részletek a honlapon a szabályzatban! 

 

 

„Basic Acrobatik Dance” „C”  

 

Kezdő versenyzők, vagy a sportágat kis óraszámban űzők kategóriája. A produkciónak a táncra kell 

épülnie. Bármilyen táncstílus alkalmazható. Fontos, hogy az elemek a koreográfiába jól be legyenek 

építve. A gyakorlat táncból, kötelező-és szabadon választott elemekből épül fel. Kellék és díszlet 

használható, ha a táncos segítség nélkül be tudja vinni, és le is tudja hozni.  

 

Alkalmazható elemek:  (a felsoroltak közül bármelyik lehetséges ,de nem kötelező) 

-Guruló átfordulás előre hátra-Híd, állásból híd-Cigánykerék, egykezes cigánykerék, alkaros 

cigánykerék-Kézállásba lendülés-bógni előre, hátra-kiszúrás-alkarkézállás 

-erőelemek 

-lazasági elemek 

 
"Basic Acrobatic Dance" "C" 

 

The category of novice competitors or those who practice the sport for a 

small number of hours. The production must be based on the dance. Any dance 

style can be used. It is important that the elements are well integrated 

into the choreography. The exercise is made up of dance, compulsory and 

optional elements. Props and scenery can be used if the dancer can bring 

them in and take them down without help. 

 

Applicable elements: (any of those listed is possible, but not mandatory) 

-Rolling forward backward-Bridge, standing bridge-Gypsy wheel, one-handed 

gypsy wheel, forearm gypsy wheel-Swing into handstand-bow forward, back-

stab-forearm stand 

-power elements 

- elements of relaxation 

 

 

„B” KATEGÓRIÁS BESOROLÁS! 
 
 „B” besorolásban a kisebb nehézségű akrobatikus elemekkel lehet indulni ! 
pl: - Rundel Flik - Arábel - Fóder - Aerbach flikk - Támlák – Kézen átfordulások –Forverc,stb 

 EZEKET AZ ELEMEKET NEM KELL BEMUTANI CSAK PÉLDAKÉNT FELSOROLÁSOK! KÖTELEZŐ 
ELEMEK NINCSENEK 

 
„A” kategóriás besorolás az alábbiak szerint! 
 

          Azok a produkciók, amikben az alábbi vagy ezeknél nagyobb, nehezebb akrobatikus elemek 
szerepelnek, azoknak „A”  kategóriában kell indulniuk!  

       pl -Szaltók előre v. hátra - Szuplék, bicskaszaltók - Rundel szaltó/szuplé - Forverc - Dobott 
arábel/forverc/szaltó - Természetesen ezeknél gyengébb elemek is bemutathatóak az „A  
kategóriás versenyen, de ha ezek közül bármelyik elem szerepel a koreográfiában, az „A” 
kategóriás besorolás! 

 EZEKET AZ ELEMEKET NEM KELL BEMUTANI CSAK PÉLDAKÉNT FELSOROLÁSOK! KÖTELEZŐ 

ELEMEK NINCSENEK 

 



 

 

 
 
 

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! 

 
Egy csapat több kategóriában is elindulhat, öltözést a sorrend miatt előre kell jelezni! 

 

     Nevezési határidő : 2023. Március 5. 

 Facebook esemény:   

 

Akrobatikus Online nevezés: https://ritmuscsapatok.com/nevezes_/akrobatikus-

kategoria_/ 
FitKids nevezés: https://ritmuscsapatok.com/ibff-fit-kids-egyeni-nevezes/ 

A nevezési rendszert 2023. február 14-én nyitjuk meg! 

A versenyen indulás feltétele a nevezési lap és a zene leadása időben! 
Nevezési díjat lehet átutalással vagy a helyszínen is fizetni,de előre kell ezt jelezni! 

Átutalással: 10918001-00000014-60940008 (Unicredit Bank, Éva Funky se) 
 

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: 
 

https://ritmuscsapatok.com/nevezes_/akrobatikus-kategoria_/
https://ritmuscsapatok.com/nevezes_/akrobatikus-kategoria_/
https://ritmuscsapatok.com/ibff-fit-kids-egyeni-nevezes/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ritmuscsapatok.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0akU30CGQTkI_jgZ8YTsxbLxW5O9eS2lkbhIC-m1j5C1wnVRTCJYGGMkA&h=AT28NpRlHybfRz9G4hNxg9a4-SpjY4Wja57vw6AiWxOKYoAMwynnZsVFMnKaL_yZ1ka-3vqQHS7mv3kZxIJzmAZCArPzsrUvDOPTzfRAQxgvAtGhhMUBh9sG0UIBzMH-mGI&__tn__=q&c%5b0%5d=AT08iUWseBsiLxSK9zD_d72dqVSo6O3byi6SdIW53bvHe6jOX1hwHvmF0-T3iKUfXvqNL4VsicK_fl5b4owQnobhhYo3Knyz3hpIoPDTsYq3OPkx4GddhLlieI0rygUd4GU
mailto:demibalazs@gmail.com
mailto:sportszervezes60@gmail.com


 

 

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

 
Versenyeink:  

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

Június 3-4 Országos Bajnokság kvalifikáció Novaljára, a Világbajnokságra 

Ritmuscsapatok Diamond Cup – 2023.06.04. Papp László Budapest Sportaréna 

Gyűjtsd össze mind a 3 Diamond elemet, hogy Te is a legjobb 200 között lehess, és 

színpadra léphess a Papp László Budapest Sportarénában! 

I. elem: 2023.02.25-26. 

II.elem: 2023.03.18-19. 

III.elem: 2023.04.22-23. 
 

 

 
 

Sikeres felkészítést kívánok: 
Szűcs Éva  


