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Tisztelt Kollégák és Táncosok! 

 
Szeretettel meghívjuk, Egyesületünk által megrendezésre kerülő 

Közép-Magyarország Területi Bajnokságra! 
 
Verseny időpontja: 2021. Március 7.      10.00 óra 
Színhelye: Csömöri Sportcsarnok (2141.Csömör, Major út 7-9.) 
 
Versenyzők fogadása (nevezés): 
 

10.00-10.30 Gyermek I. E-D Gyermek II. E-D-C osztály Standard és Latin 
  Junior I-II. E-D-C-B osztály Standard és Latin 
12.30-13.00  Ifi E-D-C-B-A osztály Standard és Latin 
15.30-16.00 Felnőtt E-D-C-B-A-S 
17.30-18.00 Senior E-D-C-Open osztály Standard és Latin 

 
Helyszíni nevezés zárása: az adott versenyszám előtt 1 órával! 
A kiírt időpontok tájékoztató jellegűek, a nevezések függvényében változhatnak! 
 
Különleges intézkedések: 
A forgatókönyv megírásával arra törekszünk, hogy az egy blokkban helyszínen tartózkodó személyek 
létszáma elfogadható mértékű legyen. 
Kérünk minden versenyzőt, hogy a tömeges jelenlét elkerülése érdekében a saját kategóriájuk előtt, 
maximum 90 perccel érkezzenek meg. 
Kérünk mindenkit az MTÁSZ által kiadott intézkedések és protokoll betartására! 
A Rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt! 
Kézfertőtlenítőt több helyen is biztosítunk! 
 

A versenyen átjárhatóság nincs !!!! 
 
Nevezési határidő: 2021. Március 1. 24 óra (MTÁSZ  Nevező programján keresztül) 
Nevezési díj: MTASZ szabályzata szerint (Egy kategória: 3.000 Ft/pár+ 1.500 Ft/pár minden további 
kategória) 
 
Tánctér : 13X20m parketta (Sarokvédő használata kötelező!) 
Számlálás: gépi 
Zene: Gépi (CD, számítógép ) 
Díjazás: Kupák és érmek, egyéb ajándékok, oklevelek 
 
A jelenleg hatályos kormányrendelet értelmében a versenyt csak zártkapus formában lehet 
megrendezni. Zártkapus Verseny esetén, a jegybelépő helyett támogatói jegy megváltását tesszük 
lehetővé, mellyel a Rendezvény negatív költségvetését szándékozunk csökkenteni! A támogatói jegy 
ára: 2.000 Ft/db. Arra ösztönzünk mindenkit, hogy a támogatói jegy megváltásával segítse 
rendezvényünk színvonalas megrendezését. 
 
Amennyiben a kormányrendelet lehetővé teszi, nyitott verseny rendezését: 
Belépő: 3.000 Ft/fő (Diák, Nyugdíjas: 2.000 Ft) 10 éves kor alatt ingyenes 



  

 
A verseny végleges forgatókönyve megtekinthető 2021. Március 4-től Egyesületünk honlapján:  
www.dancenet.hu 
 
A verseny Online közvetítésre kerül az MTÁSZ segítségével! 
A Versenyről készült fotók a helyszínen és online formában is megvásárolhatók lesznek! 
 
 
Minden kedves Versenyzőnek és Oktató Kollégának 
 
                                                   Eredményes felkészülést kívánunk!                            
Bp.2021. Február 5. 
  
                                                                                 Kozma Gábor 
                                                                                 DanceNet SE 


