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„ONE MORE EXPERIENCE!” 

 

SZABÁLYZAT 

UTCAI TÁNCOK / HIPHOP 

 

KOROSZTÁLYOK KATEGÓRIÁKBA SOROLÁS SZERINT 

FUSION DANCE CONTEST 

 SZÓLÓ DUÓ/TRIÓ CSOPORT FORMÁCIÓ 

amatőr gyerek-junior-felnőtt gyerek-junior-felnőtt gyerek-junior-felnőtt gyerek-junior-felnőtt 

profi  junior-felnőtt junior-felnőtt junior-felnőtt junior-felnőtt 

nívó - - - nívó show 

 

 

KOROSZTÁLYOK KATEGÓRIÁKBA SOROLÁS SZERINT 

FUSION DANCE KIDS 

 SZÓLÓ DUÓ/TRIÓ CSOPORT FORMÁCIÓ OPEN 

amatőr mini-kölyök-gyerek mini-kölyök-gyerek mini-kölyök-gyerek mini-kölyök-gyerek mini-kölyök-gyerek 
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„ONE MORE EXPERIENCE!” 

 

NEVEZÉSI és regisztrációs díj 

FUSION DANCE KIDS / FUSION DANCE CONTEST 

SZÓLÓ DUÓ/TRIÓ CSOPORT FORMÁCIÓ NÍVÓ SHOW BE FREE OPEN REGISZTRÁCIÓ 

5.000 HUF 10.000 HUF 2.500 HUF 3.000 HUF 3.000 HUF 3.000 HUF 2.500 HUF 10.000 HUF 

/fő /produkció /fő /fő /fő /fő /fő /tánciskola, 

egyszeri díj 

 

*A 10.000 HUF regisztrációs díj, ami minden tánciskola egyszeri díja, melyet a nevezési díjak végösszegéhez kell számolni. Ez a díj a nevezési felületen külön 

tételként jelenik meg. Ez a díj a pénzdíjas kategóriákban visszanyerésre kerül.   

 

KATEGÓRIÁK – BESOROLÁSOK 

AMATŐR  

Olyan táncosok kategóriája, ahol a táncosok nem rendelkeznek több éves versenytapasztalattal, de már részt vesznek hazai versenyeken és fellépéseken, 

valamint az edzőjük, koreográfusuk nem táncol a produkcióban. 

PROFI  

Olyan táncosok kategóriája, ahol a táncosok már több éves versenytapasztalattal rendelkeznek, eredményesek és az edzőjük, a produkció koreográfusa is részt 

vesz/vehet az előadásban. 

NÍVÓ  

Olyan táncosok kategóriája, ahol a táncosok már több éves versenytapasztalattal rendelkeznek, eredményesek és az edzőjük, a produkció koreográfusa is részt 

vesz/vehet az előadásban. A “Nívó” kategóriában életkor megkötés nincs.  Eszköz használat engedélyezett, díszlet nem. Vizuáltechnikai hatások (11,5 nm LED 

fal) engedélyezettek, melyet a nevezéskor, a nevezéssel együtt mp4.file-ban kell megküldeni. 
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„ONE MORE EXPERIENCE!” 

 

Maximum 10 tánciskola kerülhet be a kategóriába szavazattal ill. a szervezők további +3 tánciskola nevezését szavazhatja meg az indulás jogán. A “Nívó” 

kategóriában a TOP10 legtöbb szavazatot kapott tánciskola élhet a bekerülési jogukkal, de nem kötelező, így automatikusan a következő legtöbb szavazatot 

kapott tánciskola kap lehetőséget az induláshoz.  A szavazási határidő lezártakor a 13 tánciskolának, a nevezési határidőig meg kell erősítenie indulási 

szándékát és a weboldalon keresztül neveznie kell. A nevezési feltételek (nevezési díj / regisztrációs díj) a nívó kategóriára is érvényesek. 

 

 

ÁLTALÁNOS NEVEZÉSI INFORMÁCIÓK 
 
FUSION DANCE CONTEST  

HIP-HOP, utcai táncok LÉTSZÁM / FŐ ZENE IDŐ BESOROLÁS 

szóló 1 saját zene 01:00-01:45 amatőr 

szóló koreográfiában 1 saját zene 01:00-01:45 profi 

szóló csak 1 stílusban 1 saját zene 01:00-01:45 profi 

duó / trió 2-3 saját zene 01:15-02:00 amatőr/profi 

csoport 4-10 saját zene 02:00-03:00 amatőr/profi 

formáció 11-30 saját zene 03:00-04:00 amatőr/profi 

be free  4-30 saját zene 01:00-04:00 be free 

nívó show 11-40 saját zene 03:00-06:00 nívó show 
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„ONE MORE EXPERIENCE!” 

 

 

SZÓLÓ 

(fiú/lány) 

Nevezhető besorolásban: Amatőr és Profi kategória 

Nevezhető korosztályban: Gyerek – Junior 

 

(ÚJ) SZÓLÓ KOREOGRÁFIÁBAN 

(fiú/lány) 

Csak „profi” kategóriában nevezhető. 

Korosztálytól függetlenül nevezhető. 

Olyan verseny produkció, amely a koreográfiára épít és több stílust mutat be. 

 

(ÚJ) SZÓLÓ CSAK 1 STÍLUSBAN  

(fiú/lány) 

 

Csak „profi” kategóriában nevezhető 

Korosztálytól függetlenül nevezhető 

Olyan verseny produkció, amely csak 1 stílust mutat be a teljes koreográfiában. 

 

(ÚJ) BE FREE 

Nincs tudásszint besorolás és korosztálytól függetlenül nevezhető 

Olyan versenyprodukció, ami műfaját tekintve nem csak a hiphop és utcai táncokra épít, hanem már kortárs, fúziós táncok technikáit és zenei hatásait is 

felhasználja és mind kosztümben és összhatásában eltér a klasszikus utcai táncok stílusától. 
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„ONE MORE EXPERIENCE!” 

 

 

MEGJEGYZÉS 

• 1 kategórián belül csak 1 formáció indítható ugyanazokkal a versenyzőkkel, tehát önmaguk ellen más koreográfiával, de ugyanazokkal a tagokkal nem 

versenyezhetnek, viszont, ha ugyanazon tánciskola indít a kategórián belül még egy formációt és van átfedés a tagok között, ez engedélyezett, viszont 

semmilyen formában nem befolyásolhatja az adott kategória sorrendjét és színpadra híváskor nem akadályozhatja bármilyen indok miatt a verseny 

menetét. 

• Eszköz és díszlethasználat nem engedélyezett az Amatőr – Profi kategóriákban. 

• Eszköz és díszlet használat engedélyezett a Nívó kategóriában. 

 

KOROSZTÁLYOK 

FUSION DANCE CONTEST 

GYEREK JUNIOR FELNŐTT 

7-12 év 13-16 év 16+ 

 

 

KOROSZTÁLYOK 

FUSION DANCE KIDS 

MINI KÖLYÖK GYEREK 

4-6 év 7-9 év 10-13 év 

 

 



6 

 

„ONE MORE EXPERIENCE!” 

 

 

 

ÁLTALÁNOS REGISZTRÁCIÓS INFORMÁCIÓK 

FUSION DANCE CONTEST 

DÍJAZÁS AMATŐR PROFI NÍVÓ SHOW 

érem minden kategória táncosa minden kategória táncosa minden dobogós helyezett táncos 

kupa csoport és formáció csoport és formáció minden dobogós tánciskola 

oklevél minden kategória minden kategória minden dobogós tánciskola 

pénzdíj   győztes szóló, duó/trió, csapat és 

formáció 

győztes csapat 

 

ÁLTALÁNOS REGISZTRÁCIÓS INFORMÁCIÓK 

FUSION DANCE KIDS  

DÍJAZÁS AMATŐR PROFI NÍVÓ SHOW 

 
mini kölyök gyerek X X 

érem szóló duó, trió csoport formáció X X 

kupa csoport formáció X X 
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„ONE MORE EXPERIENCE!” 

 

oklevél szóló duó, trió csoport formáció X X 

pénzdíj X X X 

 

PÉNZDÍJAK   

FUSION DANCE CONTEST 

PROFI NÍVÓ 

koreó szóló 1 stílus szóló junior 

csoport 

felnőtt 

csoport 

junior 

formáció 

felnőtt 

formáció 

be free dance show 

open 

nívó show, 

utcai táncok 

nívó show, 

látványtáncok 

10.000 HUF 10.000 HUF x x x x 25.000 x 150.000 HUF 150.000 HUF 

+ különdíjak + különdíjak + különdíjak + különdíjak + különdíjak + különdíjak + különdíjak + különdíjak + különdíjak + különdíjak 

 

KÜLÖNDÍJAK 

FUSION DANCE CONTEST 

KÜLÖNDÍJAK LEGJOBB AMATŐR 

KOREOGRÁFIA 

LEGJOBB PROFI 

KOREOGRÁFIA 

LEGJOBB KOSZTÜM LEGNAGYOBB 

LÉTSZÁMMAL NEVEZŐ 

TÁNCISKOLA 

ONLINE LEGTÖBB 

SZAVAZATOT KAPOTT 

TÁNCISKOLA 

kupa           

oklevél           
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„ONE MORE EXPERIENCE!” 

 

 

BELÉPÉSI díjak 2022. szeptembertől az UFM Arénában: 

FUSION DANCE KIDS / FUSION DANCE CONTEST 

NÉZŐI NÉZŐI NÉZŐI 10 ÉV ALATTI NÉZŐI + KURZUS NÉZŐI + KURZUS REGISZTRÁLT 

1 napos 2 napos 1 napos 1 napos 2 napos Versenyzők és edzők 

3000 HUF 5500 HUF 1000 HUF 7000 HUF 8500 HUF ingyenes 

/fő /fő /fő /fő /fő /fő 

 

Belépés ingyenes: a regisztrált versenyzőknek, edzőiknek és workshop résztvevőknek. 

 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT 

Az edző és/vagy koreográfus az adott produkció bemutatása közben a nézőtérről és a zsűri látószögében nem adhat a színpadon lévő táncosoknak 

instrukciókat és nem segítheti őket a koreográfiában látható tánc mozdulatokkal. 

SZAKMAI KÉPZÉSEK 

Szakmai képzések, kurzusok az esemény „B” termében. A szakmai képzésekre a belépőjegyek a regisztrációs pultnál külön is megválthatóak. A “Fusion Dance 

Contest” verseny további fő céljai közé tartozik, hogy egy olyan lehetőséget is biztosítson a táncosoknak, ahol a versenyzés mellett kurzusokon is részt 

vehessenek, ahol elméleti és szakmai gyakorlati képzés keretein belül sajátíthatnak el az aktuális trendek koreográfiáit a hazai és nemzetközi előadók jeles 

képviselőitől miközben a “B” helyszínen párhuzamosan zajlik a verseny. 
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„ONE MORE EXPERIENCE!” 

 

 

SZÍNPAD ÉS TECHNIKAI RÉSZLETEK 

SZÍNPAD 

12 x 10 m balett szőnyeggel borított fekete színű műanyag felület. 

AKROBATIKUS LÁTVÁNYTÁNCOK 

10 x 10 m speciális tatami 

VILÁGOSÍTÁS 

Egy fényhíd segítségével – aminek nem csak funkcionális, hanem dekorációs szerepe is van – színes robotlámpák használata a teljes táncterületet megvilágítva 

ezzel. 

HANGOSÍTÁS 

Profi koncert hangtechnika a sportcsarnok adta akusztikus lehetőségeket figyelembe véve. 

SZÍNPADMESTER ÉS MŰSORVEZETÉS 

A versenyzők koordinálásában a színpadmester fog segíteni, valamint a verseny házigazdája fogja minden esetben felkonferálni a színpadra lépő csapatokat. 

PROFI 4K SZÍNPADI KAMERA:  @krvideography 

PROFI FOTÓ: Kohari Studio  
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„ONE MORE EXPERIENCE!” 

 

 

PONTOZÁSI FELTÉTELEK, KRITÉRIUMOK 

ELŐADÁSMÓD (1-10 pont) 

Előadói képesség, színpadi jelenlét, arc/mimika/gegek használata, érzelmi kifejeződés, egyedi, újszerű és előre nem kiszámítható megoldások, alakzatok, 

formák, tánc közbeni létrehozása. 

TECHNIKA (1-10 pont) 

Technika: mozdulatok közötti átmenetek, egyediség, újszerűség, kombinációk nehézsége, sajátos stílusjegyek. 

MŰVÉSZI HATÁS (1-10 pont) 

Az alkotói tevékenységben nincsen egységes, mindenki által elfogadott meghatározása, mégis önkifejező módon katartikus élményt kell nyújtson. 

SZINKRON (1-10 pont) 

Szinkron: összehangolt mozdulatok részletes és összhangban történő végzése. 

RUHÁZAT (1-10 pont) 

Egyedi megjelenés, attitűd, a viselet a produkció és a zenehasználat együttes harmóniája, a street dance stílusokra és a produkció mondanivalójára jellemző 

öltözet. 

 

 

SZERVEZŐI MEGJEGYZÉS EGYÉB INFORMÁCIÓ 

A “Fusion Dance Contest” az AForce1 Tánc Sport Egyesület, azaz az AForce1 TSE Hungary szervezésében Németh Ádám megbízásában történik.  
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