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Tisztelt Kollégák és Táncosok! 

 

Szeretettel meghívjuk, Egyesületünk által megrendezésre kerülő VI. Hatvan Kupa- Szabadidős Táncsport 

versenyére. 

 

Verseny időpontja: 2014. Május 4.      16.00 óra 

Színhelye: 5.sz. Általános Iskola 3000 Hatvan, Szabadság út 13. 

 

 TÁNCISKOLÁSOK Versenye: 

Versenyzők fogadása (nevezés): 15.30-16.00  Tánciskolások (Páros) 

 

Versenyünkre azok a párok nevezését várjuk, akik rendelkeznek 2014 évre érvényes MTáSZ által kiadott 

Szabadidősport Tánckönyvvel!! 

Korcsoportok (mindig a pár idősebbik tagjának az adott naptári évben betöltött életévre vonatkozik, 

kivétel a Senior korcsoportok ):        

 

 Gyermek I.(9 éves korig) 

 Gyermek II.(10-11 éves korig) 

 Junior I.(12-13 éves korig) 

 Junior II.(14-15 éves korig) 

 Ifjúsági (16-18 éves korig) 

 Felnőtt (19 éves kor felett) 

 Senior I.(35 éves kor felett, a pár fiatalabb tagja min. 30 éves) 

 Senior II.(45 éves kor felett, a pár fiatalabb tagja min. 40 éves) 

 Senior III.(55 éves kor felett, a pár fiatalabb tagja min. 50 éves) 

 Senior IV.(65 éves kor felett, a pár fiatalabb tagja min. 60 éves) 

 

Kategóriák: 

 Kezdő Standard (maximum a páros 5. versenyéig)  (Angol, Tangó,Quick) 

 Kezdő Latin (maximum a páros 5. versenyéig) (Cha-Cha, Rumba, Jive) 

 Közép-Haladó Standard     (Angol, Tangó, Quick) 

 Közép-Haladó Latin      (Cha-Cha, Rumba, Jive) 

 Haladó Standard      (Angol, Tangó, Bécsi, Quick) 

 Haladó Latin       (Samba, Cha-Cha, Rumba, Jive) 

 

A versenyen átjárhatóság nincs !!!! - Azonos nemű párok nevezését nem fogadjuk el !!!! 

 

Szabadidősport részletes szabályzata a www.mtasz.hu/szabadidősport honlapon olvasható. 

A versenyen sportorvosi engedéllyel, vagy saját felelősségre engedélyezzük az indulást! Sportorvosi 

engedély hiányában előre megírt nyilatkozatot kérünk. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mtasz.hu/szabadid�sport


  

 FORMÁCIÓS Verseny: 

Versenyzők fogadása (nevezés): 18.30-19.00  Formációk 

 

  

Páros formáció standard Jellemzően standard táncokból (A, 

T, B, Sl, Q) összeállított koreográfia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csoport (3-5 fő), 

Kisformáció (6-11 

fő), Formáció (12-16 

fő), Nagyformáció 

(16 fő felett) 

Páros formáció latin Jellemzően latin táncokból (S, Ch, 

R, P, J) összeállított koreográfia 

Páros formáció társasági táncok Egyéb báli ill. latin-amerikai vagy 

páros történelmi-, modern- és divat- 

és társastáncokból készült 

koreográfia lehet (pl.:Mambo, 

Salsa, Country, Swing,  Charleston, 

Blues, Palotás, stb.) 

Vegyes formáció standard Jellemzően standard táncokból (A, 

T, B, Sl, Q) összeállított koreográfia 

Vegyes formáció latin Jellemzően latin táncokból (S, Ch, 

R, P, J) összeállított koreográfia 

Vegyes formáció társasági táncok Egyéb báli ill. latin-amerikai vagy 

páros történelmi-, modern- és divat- 

és társastáncokból készült 

koreográfia lehet (pl.:Mambo, 

Salsa, Country, Swing,  Charleston, 

Blues, Palotás, stb.) 

Lányformáció standard Jellemzően standard táncokból (A, 

T, B, Sl, Q) összeállított koreográfia 

Lányformáció latin Jellemzően latin táncokból (S, Ch, 

R, P, J) összeállított koreográfia 

Lányformáció társasági táncok Egyéb báli ill. latin-amerikai vagy 

páros történelmi-, modern- és divat- 

és társastáncokból készült 

koreográfia lehet (pl.:Mambo, 

Salsa, Country, Swing,  Charleston, 

Blues, Palotás, stb.) 

 

Kategóriák értelmezése: 

Páros formáció: klasszikus fiú-lány párban táncolt koreográfia 

Vegyes formáció: lányokat, fiúkat is tartalmazó, nem párban táncolt koreográfia 

Lányformáció: Kizárólag lány táncosokkal előadott koreográfia 

 

Korcsoportok:   

Gyermek I.                  9 éves korig 

Gyermek II.                10-11 év 

Junior I.                      12-13 év 

Junior II.                     14-15 év 

Ifjúsági  16-19 év 

  Felnőtt   19-34 év 

Senior I.  35 éves kor felett (a pár fiatalabb tagja min. 30 éves) 

Senior II.  45 éves kor felet 

Senior III.  55 éves kor felett 

Senior IV.   65 éves kor felett 

 

Amennyiben egy versenyszámra kevés nevezés érkezik, a verseny összevonásra kerül a mellette levő 

korcsoporttal vagy kategóriával! 

 



  

Nevezési határidő: 2014. Április 28. 24 óra  

 

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

 

Nevezési díj:   tánciskolás: 1.500 Ft/Fő/nap, formációnál: 1500 Ft/Fő/produkció 

Díjazás:   Kupák és érmek, oklevelek 

Belépő:  1.600 Ft/fő 

Tánctér:   11X17m parketta (sarokvédő használata kötelező !!!) 

Zene:  Gépi (CD, számítógép). Formációs versenyre a saját zenét audio cd-n kell hozni! 

 

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

 

A verseny forgatókönyve megtekinthető 2014. Május 2-től a  www.nevezz.com weboldalon. 

 

Következő versenyeink időpontja: Június 15. 

 

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

 

Minden kedves Versenyzőnek és Oktató Kollégának 

 

                                                   Eredményes felkészülést kívánunk!                            

Bp.2014. Április 14. 

 

                                                                                  Kozma Gábor 

                                                                                 Versenytánc tréner 

http://www.nevezz.com/
http://www.nevezz.com/
http://www.dancenet.hu/

