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1. rész Tánciskolás Táncverseny
Tánciskolás versenyünk Első versenyes, Kezdő és Haladó kategóriájába azon táncos párok
(fiú-lány, egyes korcsoportoknál lány-lány) jelentkezését várjuk, ahol a páros egyik tagja sem
rendelkezik a 2013-as évre MTASZ érvényes versenyengedéllyel. A Nyílt kategóriába
olyanok nevezését is elfogadjuk, akinek van érvényes versenyengedélye.

Tudásszint szerinti kategóriák:
-

-

Első versenyesek: Eddig egyáltalán nem vagy maximum kétszer indultak tánciskolás
versenyen. Figyelem! Ez a kategória azon versenyzőknek van fenntartva, akik még csak
most kezdenek versenyezni, ezért kérjük azokat, akik már akár latin, akár standard
kategóriában 2-nél többször indultak, hogy a kezdő kategóriába nevezzenek!
- Kezdő
- Haladó
Nyílt: Bárki nevezhet, olyan is, aki versenykönyvvel rendelkezik. (E vagy D osztályosok)
Korcsoportok:
Gyerek 6-9 éves korig (a páros idősebb tagja alapján)
Junior 10-14 éves korig (a páros idősebb tagja alapján)
Ifjúsági 15-17 éves korig (A páros idősebb tagja alapján)
Felnőtt 18-24 éves korig (A páros idősebb tagja alapján)
Felnőtt II 25-34 éves korig (A páros idősebb tagja alapján)
Senior I legalább 35 éves a páros mind a két tagja
Senior II legalább 45 éves a páros mindkét tagja
Senior III legalább 55 éves a páros mindkét tagja

Ahol nem egyértelmű, mert nagyon nagy a korkülönbség, ott szívesen segítünk a
besorolásban!
A fiú-lány párok mellett - gyerek, junior és ifjúsági korcsoportban - lány-lány párok nevezését
is elfogadjuk. Egy fiú két lánnyal is indulhat, de csak azonos tudás szinten. A versenyen
átjárhatóság nincs a tudásszintek között. A szomszédos korcsoportok összevonásra
kerülhetnek. Erről a nevezés lezárása után, még a program összeállítása előtt értesítjük az
érintetteket!

Táncok:
Standard:
Első versenyesek, Kezdő: Angol keringő, Tangó, Quick step
Haladó, Nyílt: Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Quick step

Latin:
Első versenyesek, Kezdő: Cha-cha-cha, Rumba, Jive
Haladó, Nyílt: Szamba, Cha-cha-cha, Rumba, Jive

A tánciskolás verseny helyszíne: Zimándy Ignác Általános Iskola Sportcsarnoka
Törökbálint- Dózsa György utca 15.
Időpont: 2013. március 16. 9 órától kapunyitás
Nevezés: a www.nevezz.com oldalon keresztül
Nevezési határidő: 2013. március 12. kedd éjfél
Nevezési díj: 1000 Ft/ fő/ kategória
A rajtszámért 1000 Ft kauciót kérünk, melyet a startszám visszaadása után visszaadunk.
Belépő: 1500 Ft/ fő
6 éves korig ingyenes a belépés. Felkészítő tanároknak szintén ingyenes a belépés.

A versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt! A rendezvényen fotók és videó felvétel
készül, melyet a rendezők szabadon felhasználhatnak. Ezzel kapcsolatban a résztvevők
semmilyen követeléssel nem élhetnek.

2. rész
Formációs táncverseny

Korcsoportok:
-

Gyerek - junior: A csapat tagjainak nagy része 14 éves kor alatt van.

-

Ifi- Felnőtt- Senior: A csoport tagjainak nagy része 14 éves elmúlt.

Kategóriák:
-

Standard

-

Latin

-

Egyéb

-

Lány formáció

-

Vegyes formáció (legalább egy fiú van a csoportban)

A formációs verseny helyszíne: Zimándy Ignác Általános Iskola Sportcsarnoka
Törökbálint- Dózsa György utca 15.
Időpont: 2013. március 16.
Nevezés: www.nevezz.com oldalon
Nevezési határidő: 2013. március 12. kedd éjfél
Nevezési díj: 1000 Ft/ fő/ kategória

A versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt! A rendezvényen fotók és videó felvétel
készül, melyet a rendezők szabadon felhasználhatnak. Ezzel kapcsolatban a résztvevők
semmilyen követeléssel nem élhetnek.
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