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Tisztelt Kollégák és Táncosok! 

 

Szeretettel meghívjuk, a Magyar TáncSport Szakszövetség által megrendezésre kerülő 

I. Magyar Bajnokság 

Színpadi, Művészi Táncok Szakterületének (Performing Arts Dances -PAD -) versenyére. 

 

Verseny időpontja: 2021. december 19. 14.00 óra  Nevezési határidő: 2021. november 30. (kedd) 24 óra 

 

Figyelem: nevezni csak a www.nevezz.com  weboldalon  lehet. 

 

A nevezési díjakat az egyesületek vezetőinek a helyszínen 12:00-14:00 között kell megfizetni a rendező felé. 

 

Verseny helyszíne: Csömöri Sportcsarnok 2141. Csömör, Major út 7-9. 

 

⚫ Versenyzők fogadása: 12:00 órától   

 

Érvényes sportorvosi igazolás valamint érvényes MTáSZ versenykártya bemutatása érkezéskor kötelező, 

ennek hiányában a versenyen nem lehet részt venni. A sportoló hibájából eredő hiányosság miatt a 

versenyen való nem rajthoz állás esetén, az előzetesen befizetett nevezési díj nem kerül visszatérítésre.  

 

Korcsoportok (mindig a duó vagy csoport legidősebb tagjának az adott naptári évben betöltött 

életévre vonatkozik a korosztályba történő besorolás:     

    

⚫ Gyermek I. (6 - 8 éves) 

⚫ Gyermek II. (9 -12 éves korig) 

⚫ Junior (13 -15 éves korig) 

⚫ Ifjúsági (16 - 18 éves korig) 

⚫ Felnőtt (19 éves kor felett) 

 

Kategóriák: szóló, duó, csoportos és formációs kategóriákra vonatkozóan 

 

⚫ Theatrical Jazz  

⚫ Commercial Jazz 

⚫ Lyrical Jazz  

⚫ Contemporary/Modern 

⚫ Open 

 

Nevezési díj:  Szóló, duó vagy páros első versenyszám: 2.500 Ft 

   Minden további versenyszám: 1.500 Ft 

Csoport első versenyszám esetén: 2.500 Ft/fő/produkció 

Formáció első versenyszám esetén: 1.500 Ft/Fő/produkció 

Díjazás:   Kupák, érmek, oklevelek  

Belépő:  2.500 Ft/fő, 10 éves kor alatt ingyenes 

Tánctér:   12 X 14 m balettszőnyeg 

Zene:    Gépi, a nevezéssel együtt kérjük elküldeni. 

Minden versenyzenét az alábbi linken kérjük feltölteni: 

https://forms.gle/yoHuDCNaSjo3EdrJ9 

http://www.nevezz.com/
https://forms.gle/yoHuDCNaSjo3EdrJ9


  

Az alábbi elnevezéssel: táncstílus - korosztály - kategória - név - szám címe - 

egyesület neve 

 

 

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

A verseny forgatókönyve megtekinthető 2021. december 11-től a  www.nevezz.com weboldalon. 

A versenyt Fotós és Büfé teszi teljessé. Versenyünket a www.dancenet.hu oldalon online közvetítjük! 

Minden kedves Versenyzőnek és Oktató Kollégának eredményes felkészülést kívánunk!    

                         

 

Budapest, 2021. november 11. 

 

 

 

 

                                 Kuptsulik Tamás                                                       Kozma Gábor 

             Szakág vezető                                          Egyesület vezető 
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