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AKROBATIKUS ROCK AND ROLL, FASHION DANCE, HIPHOP SPEED ? 
 

Sokan nem tudják rögtön eldönteni, hogy milyen táncműfajt is szeretnének táncolni, és tény, 
hogy nem is egyszerű megtalálni ezt. Érdemes több műfajra is nyitottnak lenni, és 
kihasználni, hogy egyesületünkben több irányzattal is megismerkedhetsz, mi több, 

szakembereink mentális és alkat vizsgálat alapján ajánlani is tudnak olyan műfajt, mely 
motiváló lehet a számodra. 

 

A sportágválasztás szempontjait az alábbiakban olvashatod: 

  

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL 

Jellemző Minőség 

Alak Tiszta 

atletikus     

Atletikus 

endomorf 

jellemzőkkel     

Atletikus 

ektomorf 

jellemzőkkel 
 

Endomorf 

atletikus 

jellemzőkk
el     

Tiszta 

endomorf 

Ektomorf 

atletikus 

jellemzőkkel 

Tiszta 

ektomorf 

Izomrost 

(monotonitás) 

Inkább fehér 

izomrost 

többség -> 

robbanékony 

Közel azonos Inkább vörös -> 

inkább 

monoton, 

kitartó mozgás 

    

Flexibilitás Nagyfokú 

(hajlékony) 

Normál Alacsony 

(merev) 

    

Mozgásigény Nagy Normál Alacsony     

Sport / Művész Sportos Művész      

Egyéni / Csoport Egyéni  Csoport      
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FASHION DANCE  

Jellemző Minőség 

Alak Tiszta 

atletikus     

Atletikus 

endomorf 

jellemzőkkel     

Atletikus 

ektomorf 

jellemzőkkel 

Endomorf 

atletikus 

jellemzőkkel     

Tiszta 

endomorf 

Ektomorf 

atletikus 

jellemzőkkel 

Tiszta 

ektomorf 

Izomrost 

(monotonitás) 

Inkább fehér 

izomrost 

többség -> 

robbanékony 

Közel azonos Inkább vörös -> 

inkább 

monoton, 

kitartó mozgás 

    

Flexibilitás Nagyfokú 

(hajlékony) 

Normál Alacsony 

(merev) 

    

Mozgásigény Nagy Normál Alacsony     

Sport / 

Művész 

Sportos Művész      

Egyéni / 

Csoport 

Egyéni  Csoport      

HIPHOP SPEED 

Jellemző Minőség 

Alak Tiszta 

atletikus     

Atletikus 

endomorf 

jellemzőkkel     

Atletikus 

ektomorf 

jellemzőkkel 

Endomorf 

atletikus 

jellemzőkkel     

Tiszta 

endomorf 

Ektomorf 

atletikus 

jellemzőkkel 

Tiszta 

ektomorf 

Izomrost 

(monotonitás) 

Inkább fehér 

izomrost 

többség -> 

robbanékony 

Közel azonos Inkább vörös -

> inkább 

monoton, 

kitartó mozgás 

    

Flexibilitás Nagyfokú 

(hajlékony) 

Normál Alacsony 

(merev) 

    

Mozgásigény Nagy Normál Alacsony     

Sport / Művész Sportos Művész      

Egyéni / 

Csoport 

Egyéni  Csoport      
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1.) Alakvizsgálat - Izom és zsírszövet szerinti alkattípus alapján: 
 

Az akobatikus rock and roll-ban egyaránt vagy sportoló és táncos. A mozdulatok szép és 

pontos végrehajtásához – egyebek mellett – elengedhetetlen hogy megfelelő mennyiségű és 
minőségű izomzatod legyen. Nem baj, ha a testzsír százalékod nem kritikusan alacsony, 
ugyanis a rendkívül megterhelő edzések során szükséged van a tartalék energiákra. 
 

A Fashion Dance-ben inkább táncos vagy, mint modell. A mozdulatok szép és pontos 

végrehajtásához – egyebek mellett – megfelelő mennyiségű és minőségű izomzatra is 
szükséged van, tehát felejtsd el a piszkafa modelleket! Viszont, figyelned kell rá, hogy az 

alkatodhoz képest megnövelt izomtömeged mellé alacsony testzsír százalék párosuljon. Az 

alábbi csoportosítás nem csak az alkattípusod, hanem az edzés során alkalmazható 

terhelhetőséged szempontjából is hasznos. 

 

A Hiphop Speed-ben is inkább táncos vagy, mint sportoló. A mozdulatok szép és pontos 

végrehajtásához – egyebek mellett – megfelelő mennyiségű és minőségű izomzatra is 
szükséged van, különösen a menőbb látványelemeknél!  
 

Az alábbi csoportosítás nem csak az alkattípusod, hanem az edzés során alkalmazható 

terhelhetőséged szempontjából is hasznos. 
Csak nagyon kevés ember sorolható be egyértelműen egy alaptípusba. Az alaptípusok inkább 
jellemzőket jelölnek, és ezek a jellemzők keverednek bennünk. Ezért az alaptípusokat tovább 

bontottuk a keveredés mértéke szerint 7 csoportra. 

 

 Mezomorf (atletikus) Endomorf Ektomorf 

Mezomorf 1.Tiszta atletikus 2.Atletikus endomorf 

jellemzőkkel 
3.Atletikus ektomorf 

jellemzőkkel 
Endomorf 4.Endomorf atletikus 

jellemzőkkel 
5.Tiszta endomorf - 

Ektomorf 6.Ektomorf atletikus 

jellemzőkkel 
- 7.Tiszta ektomorf 

 

1. Mezomorf (atletikus): Ha az izomzatod edzés nélkül is kemény, jól látható és kevés 

testzsírt tartalmaz, valószínűleg a tiszta atletikus csoportba (1. csoport) tartozol. A 
csontjaid erőteljesebbek, izmaid vastagabbak, mint az átlag. Lehetsz mezomorf-

ektomorf (3. csoport) és mezomorf-endomorf (2. csoport) is attól függően, hogy a 
leírt tulajdonságok mennyire keverednek benned. Az edzésre a tiszta atletikus alkat 

fizikálisan gyorsan és jól reagál.  

Felépítése esztétikus, az akrobatikus rock and roll-hoz tökéletes, fashion dance-hez 

optimális. Hiphop speed-ben is sikeres alkattípus lehet, de hiánya nem kizáró ok. 

 

2. Endomorf (őstípus): Ha felépítésed kerekded, izmaid puhábbak, testzsír-százalékod 

magasabb azátlagosnál, akkor az 5. csoportba tartozol. Ha atletikus tulajdonságaid is 

vannak, inkább a 4. csoport jellemző rád. Fizikális fejlesztésed bizonyos szempontból 
nehezebb, mint azatletikus főcsoportnak, de könnyebb, mint az ektomorf 
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csoportoké. Azesztétikus szempontjából figyelni kell a magastestzsírszázalékra 

(magasabb aerob edzés, diéta).  

Ha túl sok zsír van rajtad, az megnehezítheti a mozdulatok gyors, robbanékony 

kivitelezését, ami ezekben a sportágakban elengedhetetlen, de Hiphop speed-re 

alkalmas alkat lehet. 

 

3. Ektomorf: Ha csontjaid és izmaid vékonyak és hosszúak,ráadásul zsír szinte nem is 

látható rajtad, az ektomorf (7.csoport) típusba tartozol. Ennél a csoportnál is lehet 

keveredés azatletikus tulajdonságokkal, ebben azesetben inkább ektomorf-atletikus 

(6.csoport) alkat vagy. Neked a legnehezebb a fizikális fejlesztésed, óriási előnyöd 
viszont a modellszerű megjelenés a színpadon. A tánc szempontjából a hosszú 
végtagok miatt több figyelmet kell szentelned a koordinációs gyakorlatokra. 16éves 

kortól ajánlott az erő (súlyzós) edzés.  
 

 

Összességében tehát, ha alacsonyabb, izmosabb alkat vagy rövid végtagokkal, az 

akrobatikus rock and roll számodra a tökéletes választás. 

 

Ha vékony, magasabb alkat vagy egy kevés izommal kiegészítve, a Fashion Dance a 

legalkalmasabb műfaj a számodra! 

 

Hiphop Speed-ben szinte bármely alkattípus sikeres lehet. Bár mindhárom alkatnak 

megvannak az előnyei és hátrányai egyaránt, ebben a műfajban szükséges óriási energia 
befektetés hogy megváltoztassuk alkatunkat. 
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2.) Izomrost alapján: 

Alapvetően kétféle izomrost típust találhatunk meg a testben: a vörös és a fehér 
izomrostokat. Ezek arányát nagyrészt a genetika határozza meg, változtatni rajta nem igazán 

lehet. Mivel e két izomrost típusnak más az összetételük, teherbírásuk, működésük, ennek 

megfelelően más és más edzésmódszerekkel lehet őket fejleszteni, illetve más és más 
sportokban lesznek sikeresek az eltérő arányokkal rendelkező emberek. 

A vörös izomrostok a lassú, monoton jellegű, kitartást igénylő mozgásformáknál játszanak 
szerepet. Összehúzódásuk lassú, és hosszan tartó munkavégzést tesznek lehetővé. Főként 
olyan mozgásnál használjuk őket amik kevesebb erőkifejtést igényelnek és lassan játszódnak 
le. Akinek a vörös izomrostjai vannak többségben, nehezebben hajtja végre a gyors, 

robbanékony mozdulatokat, viszont jobb állóképességgel rendelkezik, mint az átlag. 

 

Mivel az RNR gyorsaságot, és állóképességet egyaránt igényel, így a vörös izomrost 

többséggel rendelkező személyek számára megfelelő lehet ez a műfaj, de csak akkor, ha 
külön energiát fektet az illető a robbanékonyság fejlesztésére. 
A Fashion Dance nem igényel kifejezetten nagy gyorsaságot, így a vörös izomrost többséggel 

rendelkező személyek számára lehet ez a műfaj a legjobb választás. 
 

A fehér izomrostok a gyors, hirtelen mozdulatokban játszanak fontos szerepet. Hátrányuk, 

hogy rendkívül fáradékonyak, így főként rövid ideig tartó, robbanékony, nagy erőkifejtést 
igénylő mozgásnál alkalmazzuk őket.  
 

Ha fehér izomrost többséggel rendelkezel, akkor is bátran kipróbálhatod az RNR-t, és a 

Fashion Dance-t de ebben az esetben figyelned kell az állóképességed fokozatos 

fejlesztésére! 

Mivel a Hiphop Speed egyszerre igényel gyorsaságot és állóképességet, fontos hogy 

mindkettő fejlesztésére odafigyeljünk, de valójában egyikből sem kell olyan magas szintre 

eljutnunk, mint pl. az akrobatikus rock and roll-nál. Mondhatjuk, hogy ez egy könnyebb 

műfaj, inkább tánc (és előadás) mint sport. 
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3.) Alkat-adottság vizsgálat - Flexibilitás szerint: 
 

Alkati adottságok tekintetében, még egy fontos szempontot kell figyelembe venned, ez 

pedig a flexibilitásod, más néven az izmaid lazasága. 

 

Ha genetikailag laza izomzatot (és ízületeket) örököltél, hálás lehetsz a szüleidnek, ugyanis ez 

minden táncműfajban előnyödre lesz.  
 

Az akrobatikus rock and roll-ban már kezdő szinten szükséges egy alapfokú lazaság (pl. 
oldalsó támadóállásban érjen le a sarkad!), hogy a mozdulatokat helyesen és esztétikusan 

tudd végrehajtani. Magasabb szinten pedig a különböző látványelemek (pl. spárgák, híd) 
követelik meg a hajlékonyságodat, illetve felnőtt kategóriákban az akrobatikák miatt jelentős 
e tulajdonság. 

A lazaság hiánya a Fashion Dance vagy a HipHop Speed világában nem feltétlenül kizáró ok. 

Kezdő szinten egyáltalán nem feltétel, hogy laza legyen az izomzatod, de idővel a komolyabb 
látványelemek igényelhetnek némi flexibilitást. Ettől természetesen nem kell megijedni, 
hiszen nem lesz szükséged extrém lazaságra, mint például ha az akrobatikus rock and rollt 
választanád. 

Természetesen, ha picit kötöttebb izomrostokkal rendelkezel, akkor se keseredj el, hiszen ez 

egy fejleszthető adottság, viszont ha nyúlékony izomrostokat örököltél, mindenképp ajánljuk 

neked ezeket a sportágakat! 

 

 

  



  

  

 Fülöp Attila  

 Vezetőedző 

 attila.fulop.4m@gmail.com 

 

4.) Gyermekek mozgásmennyisége alapján: 

Fontos, hogy mint hobbi, szabadidős tevékenység gondolsz a táncra, vagy komoly 

érdeklődéssel, célokkal vágnál bele?!  
 

Ha elkötelezett és kitartó személyiség vagy, komoly szándékaid vannak a választott 

sportoddal kapcsolatban, esetleg szeretnél országos bajnok is lenni, és hajlandó vagy ezért a 

címért megdolgozni, akkor ajánljuk neked az RNR-t. 

Ez a műfaj a nagy mozgásigényű gyerekeknek kedvez, ugyanis sok erőt és állóképességet 
igényel, folyamatos és következetes edzésmunkát az év minden időszakában. Ha igazi 
sportoló szeretnél lenni, esetleg érdekelnek a különböző akrobatikák is, akkor ez a számodra 
legmegfelelőbb sportág! 
 

Ha nem szeretnéd, hogy a prioritásodban a választott sportág kerüljön az első helyre, nem 
szeretnél komoly áldozatokat hozni hogy bajnok lehess, de szeretnél egy motiváló, 

barátságos és szeretetteljes csapat tagja lenni, akkor a Fashion Dance-t neked találták ki.  

Ez a műfaj a kisebb mozgásigényű gyerekeknek kedvez, ugyanis nem igényel túl nagy erőt és 
állóképességet, kevesebb és könnyebb edzésekkel is sikeres lehetsz. 

 

A Hiphop Speed a kisebb mozgásigényű, de annál nagyobb önbizalommal rendelkező 
gyerekeknek kedvez. Nem igényel túl nagy erőt és állóképességet, de fontos, hogy merj kiállni 
a színpadra, legyen saját stílusod, és ezt tudd is megmutatni a közönségnek. 

 

Mentális vizsgálat - beszélgetés: 
Sport – művész 

Ha szeretsz táncolni, rendelkezel némi művészi beállítottsággal, de emellett tele vagy 
energiával és szeretnél igazi sportot űzni, akkor válaszd az akrobatikus rock and rollt! 

 

Ha fontos számodra a sport, de szeretnéd elkerülni a megerőltető, rendkívül fárasztó 
mozgásformákat, valamint szívesen megmutatnád a művészi hajlamaidat, és jól kivitelezed a 
finomabb, apróbb mozdulatokat akkor válaszd a Fashion Dance-t! 

 

Ha szívesen megmutatnád a művészi hajlamaidat, és jól kivitelezed a finomabb, apróbb 
mozdulatokat, valamint szeretsz rivaldafénybe állni, akkor a Hiphop Speed a legjobb 

választás számodra!Ebben a műfajban nem szükséges a rendkívül megerőltető edzés, viszont 
az egyes mozdulatok helyes és esztétikus kivitelezése sokkal több időt igényel. 
 

Egyénileg - csoportosan? 

Ha nem szeretnél egyedül kiállni a színpadra, de csapatban már bátran előadnád magad, 
esetleg szívesen versenyeznél, akkor az akrobatikus rock and roll-t neked találták ki!  

 

Ha nem szeretnél egyedül kiállni a színpadra, de egy barátnőddel ketten, vagy akár 
csapatban már bátran előadnád magad, és magabiztos lennél, akkor ajánljuk számodra a 
Fashion Dance-t!  
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Ha szeretsz szerepelni, szereted a csillogást, szeretsz a középpontban lenni, akkor ezt a tánc 

stílust Neked találták ki! A rengeteg fellépés és verseny keretein belül lehetőséged nyílik akár 
egyedül, akár csapatban megcsillogtatni tehetséged. 
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Kérem, keresse fel ingyenes 

próbaóráinkat! 

 

Elérhetőségeink: 

Berndt Roxána – Ügyintéző asszisztens:  

roxana.berndt.4m@gmail.com 

+36-30/88-33-944 

 

Fülöp Attila – Vezetőedző 

attila.fulop.4m@gmail.com 
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