
  

                                                      

NEWDANCEWORLD STREET DANCE SCHOOL – SINCE 2004 

2220 Vecsés,  Achim András utca 21: +3630 203 1516 - +3670 612 3929 

web:  www.newdanceworld.hu    e-mail: ndw.office@gmail.com 

 

Tisztelt Kollégák és Táncosok! 

 

Szeretettel meghívjuk, a Magyar TáncSport Szakszövetség közreműködésével megrendezésre kerülő 

I. Utcai táncok Magyar Bajnokságára. 

 

 

 
Verseny időpontja: 2021. december 18. (szombat) 12.00 óra  

Nevezési határidő: 2021. december 6. (hétfő) 24:00 óra  

 

Nevezés: Nevezni kizárólag a www.nevezz.com weboldalon.  

 

Nevezési díjak: a nevezési díjakat az egyesületek vezetőinek a helyszínen 10:30-11:30 között kell a rendező felé 

megfizetni.  

 

Verseny helyszíne: Pestszentimrei Sportkastély (1188 Budapest Kisfaludy u.33/c)  

 

Versenyzők fogadása (kapunyitás): 11:00 óra  

 

Nevezéskor kérjük bemutatni az alábbi dokumentumokat  

• versenykönyv  

• érvényes MTáSZ versenyengedély kártya  

• érvényes sportorvosi igazolás  

 

Ezek hiányában a versenyen nem lehet részt venni. Az előzetesen befizetett nevezési díj nem kerül 

visszatérítésre, a versenyző nem állhat rajthoz, amennyiben a sportoló önhibájából a szükséges 

dokumentumokkal nem rendelkezik. 

  

Korcsoportok (az adott naptári évben betöltött életévre vonatkozik a korosztályba történő besorolás):  

• Gyermek I. (9 év és az alatti korosztály)  

• Gyermek II. (10 -12 és az alatti korosztály)  

• Junior (13 -15 év között)  

 

http://www.newdanceworld.hu/


  

 

• Ifjúsági (16 - 18 év között)  

• Felnőtt (19+ év és fölötte)  

• Senior (30+ év és fölötte)  

 

Versenykategóriák 

Az MTáSZ versenyszabályzata szerint, de nem az MTáSZ hivatalos versenyrendszerében 

megrendezésre kerülő kategóriák: 

 

Disco 

gyermek szóló 

gyermek duó 

gyermek csapat 

junior szóló 

junior duó 

junior csapat 

ifi szóló 

ifi duó 

ifi csapat 

felnőtt duó 

felnőtt csapat 

 

Nevezési díj:  3000 Ft/fő, minden további versenyszámban 2000 Ft/fő 

Díjazás:   Kupák, érmek, oklevelek  

Belépő:  3000 Ft/felnőtt, 2000 Ft/gyermek 

 

Tánctér:   16 X 16 m  

 

Zene:    A zene leadásával kapcsolatos további információk e-mailben kerülnek kiküldésre. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden versenyző a saját felelősségére versenyez! 

 

Minden kedves Versenyzőnek és Oktató Kollégának sikeres és eredményes felkészülést kívánunk!    

                         

 

Budapest, 2021. november 30. 

 

 

                                 Kuptsulik Tamás                                                         Alexa Christian 

            Szakági igazgató                                 NEWDANCEWORLD 

Hip-Hop Street Dance Show 

szóló férfi  szóló férfi  

szóló női  szóló női  

duó (2 táncos bármely kombinációja)  duó (2 táncos bármely kombinációja)  

trió (3 táncos bármely kombinációja, csak open 

kategóriában)  

trió (3 táncos bármely kombinációja, csak open 

kategóriában)  

kis csapat (4-8 táncos)  kis csapat (4-8 táncos)  

nagy csapat (9-24 táncos)  nagy csapat (9-24 táncos)  

mega Team (25 és több táncos)  mega Team (25 és több táncos)  

 


