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Csapatverseny:
 

Hip-hop show verseny

A versenyzők létszámlimit nélküli csapatokban mérik össze tudásokat, amit egy min. 2 és 
max. 4 perces show formájában mutatnak be, hozott zenére. 

Színpad méret: 8m x 8m

Zene: a zene lehet egy szám, illetve több számból összevágott zenei montázs is, fontos 
a zenék közötti harmónia, azok megfelelő összevágása mixelése, változatosság (ne csak 
az aktuális slágerek legyenek).
A zenét egy audio CD-n kérjük leadni a helyszíni nevezéskor, a borítón feltüntetve a 
csapat nevét.

Kosztüm: minden csapatnak egyedi ruhával kell rendelkeznie (ne legyen két külön 
csapatnak ugyanaz), lehetőség szerint harmonizáljon a műsorral és mondanivalójával.

Koreográfia: a koreográfia pontos kivitelezése, térformák, változatosság, stílusok 
megjelenése.

Stílus: a hip-hop stílusok használata (hip-hop, popping, locking, house, waacking, b-
boying...), az adott stílushoz hű alapmozdulatok kreatív használata.

Értékelés: a zsűri pontozza az előadásmódot, a zenét, a kosztümöt, a koreográfiát és a 
stílusok eredetiségét. A show-k bemutatása után, a zsűri értékelése után a kapott 
pontszámok alapján alakul ki a ranglista. 

Díjak: az első három helyezett csapat oklevelet és szponzorok által felajánlott 
ajándékokat kap.

5vs5 allstyle crew battle

A versenyzők 5 fős csapatokban mérik össze tudásukat több fordulon keresztül. Rutin 
vagy koreográfia csak a középdöntőtől engedélyezett. 

Selejtező: itt a legjobb 8 (vagy 4) csapat kerül kiválasztásra egy-egy rövid freestyle 
demó alapján. FIGYELEM! Tehát nem közös koreográfia, hanem a csapat minden 
tagjának egy-egy rövid szólót kell bemutatnia a dj által játszott zenére, 5 különböző kb 40 
mp-es zene jut minden csapatnak). 

Elődöntő: a zsűri által kiválasztott legjobb 8 csapat párbajozik (4 csapat esetén egyből a 
középdöntő szabályai érvényesek), rutin vagy koreográfia nem megengedett. A minden 
csapatnak 5 egy perces belépője lehet (csak szóló).

Középdöntő: az elődöntőből továbbjutott 4 csapat párbajozik, rutin vagy koreográfia 
megengedett. A minden csapatnak 5 egy perces belépője lehet (szóló és közös is lehet).

Döntő: a középdöntőből továbbjutott 2 csapat párbajozik, rutin vagy 
koreográfia megengedett. A minden csapatnak 5 másfél perces belépője 
lehet (szóló és közös is lehet).



Színpad méret: 8m x 8m

A zsűri a demo-k alapján kiválasztja a legjobb 8 (vagy 4) csapatot, melyek ezután 
sorsolás alapján egyenes kieséses rendszerrel párbajban mérik össze tudásukat. A 
párbajok kb. 10 perc hosszúak mindegyik csapatnak 5 kilépője van ami a középdöntőktől 
lehet közös, vagy szóló tánc is, illetve akár mindkettő (a demoban és az elődöntőben 
közös nem megengedett). Egy ilyen kilépő 1 perc hosszú.

Zene: A dj 5 különböző stílusú zenét fog játszani egy-egy párbaj alatt.

A párbajon mit értékel a zsűri: 

csapatmunka: az emberek kihasználtsága a párbajokon (csak középdöntőtől)
stílusok: a zenéhez passzoló stílusok (hip-hop, popping, locking, house, waacking, 
bboying...) és azok alapjainak kreatív használata és bemutatása
zeneiség: a zenével való együtt mozgás
improvizáció: ne csak koreográfiát adjanak elő a táncosok, hanem improvizáljanak is az 
adott zenei stílushoz megfelelő mozgásanyaggal

Hogyan dönti el a zsűri hogy ki nyert az adott párbajban:

A párbaj után a zsűri tagjai mutatással szavaznak, hogy szerintük az adott két csapat 
közül melyik nyerte a párbajt. Tehát jobbra, balra vagy X-et mutathatnak. Aki több 
szavazatot kap az jut tovább a döntőbe, vagy ha döntőről van szó, akkor az nyeri a 
párbajt. Ha zsűri többsége X-et mutat akkor újabb egy-egy kilépője van mindkét 
csapatnak, ami után a zsűri újra szavaz, a zsűritagok párbajonként csak egyszer 
mutathatnak X-et, utána dönteniük kell.

A párbajra vonatkozó szabályok:

A csapatoknak kötelessége az egymás iránti tisztelet mutatása, ezért a párbaj alatt 
TILOS a sértő mutogatás és bekiabálás, az ellenféllel történő testi kapcsolat: lökdösődés, 
bökdösődés, az ellenfél csapat kilépőjének zavarása. Ezen szabályok be nem tartása 
miatt egy csapat még akkor is veszíthet ha jobb volt a másiknál, mivel abban a kilépőben 
ahol a csapat szabályt sértett, automatikusan az ellenfél nyer.

Díjak: az első helyezett csapat oklevelet és szponzorok által felajánlott ajándékokat kap.

Átfedések a csapatok között:

A show versenyen résztvevő táncosok szerepelhetnek az 5vs5 csapat párbajon is és fordítva. 
Viszont egy táncos egyszerre nem szerepelhet két showban vagy két csapatban. A félreértések 
elkerülése végett, ha ez nem egyértelmű kérdezze meg a szervezőt! :)


