
 
 

Kedves Edző Kollégák ! 

 

Engedjétek meg, hogy a pécsi országos táncversennyel kapcsolatban megosszak Veletek egy-két fontos 

információt. Kérlek Benneteket, hogy klubon belül megfelelőképpen kommunikáljátok az alábbi infokat. 

- kapunyitás 10.15 – kor lesz, előbb sajnos nem tudunk nyitni, ezt vegyék figyelembe a versenyre érkezők. 

Kérlek, hogy kommunikáljátok le a szülőkkel is, sajnos ebből minden évben volt kellemetlenség. 

- 10.30 – kor kezdődnek a nagyformációk színpadpróbái, a beosztást mindenki megkapta. 

- mint tudjátok jelenleg semmilyen korlátozó intézkedés nincs érvényben, tehát MINDENKI látogathatja az 

országos táncversenyt. 

- A nézők beléptetése a déli főbejáraton fog történni, ahogy eddig is szokott lenni, mindenki KORALL színű 

karszalagot fog kapni. 

- A nézők nem csak az emeleti lelátóról tekinthetik meg a versenyt, hanem a földszinti gurulós és fix 

ülőhelyeket is használhatják. 

- A versenyzők és regisztrált edzők a sportcsarnok keleti oldalának bejáratán tudnak belépni és regisztrálni, 

ezt útmutató kiragasztás is fogja jelezni. A versenyzők pecsétet, a REGISZTRÁLT edzők pedig ZÖLD színű 

karszalagot kapnak.  

- Külön kérésre a nem regisztrált edzők, de a klubnál edzői, asszisztensi feladatot ellátó kollégák, a belépő 

befizetése után kaphatnak ZÖLD karszalagot. 

- megkaptam az irodától az idén licencet kiváltott edzők névsorár, e szerint fogjuk beléptetni a kollégákat. Ezt 

ezzel a levéllel fogjátok megkapni. 

- Ezzel a témával kapcsolatban kérem a kollégák megértését, mivel rendezőként nem vagyunk könnyű 

helyzetben, mint látjátok, a megszokottnál jóval kevesebb versenyző és ebből adódóan kevesebb néző 

várható az országos táncversenyre 

- az öltözőbeosztás is ezzel a levéllel kapjátok meg,  kérem, hogy ezt mindenképpen tartsátok be. 

- A napi programot is megkaptátok, mely szerint 15.20-kor vége lesz minden selejtezőnek és 15.45-kor 

kezdődik az ünnepélyes megnyitó, bevonulás és köszöntő, a szokásos protokoll. Vélhetően ezúttal lesz már 

lehetőség hagyományos bevonulásra. 

- Kérem a kollégákat, hogy a bevonulásnál, utolsó csapatként az EDZŐK is vonuljanak be, lesz táblájuk is ☺ 

- ahogy Pécsett szokás, most is lesz szimpátia szavazás, egy nagyon szép, különleges fém serleg várja gazdáját, 

és ezúttal a szimpátia szavazás GYŐZTES CSAPATÁNAK TAGJAI NAGYMÉRETŰ EGYEDI ÉRMET 

VEHETNEK ÁT. Hogy felpörgessük a szavazási kedvet, a belépőjegyen kívül lehet szavazni 500.- Ft-os 

szavazójeggyel, amin a rendezvény öntapadós logója található. 

- A nem hivatalos pontverseny győztese is egy szép serleggel lesz gazdagabb. A közönség között ajándékokat 

sorsolunk ki, fődíjunk pedig a Fordan Hotel felajánlása 2 fő, 2 éjszaka szállás reggelivel. 

 

Köszönöm a figyelmet, várlak Benneteket szombaton a Bajnokságra, üdvözlettel : Papp Viktor 


