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TÁNCSPORT MAGYAR BAJNOKSÁGOK 2015 VERSENYKIÍRÁS 
minden MTáSZ tagszervezet részére 

 

Tisztelt Tagszervezeti képviselők, kedves Versenyzők, 

a Magyar TáncSport Szakszövetség idén első alkalommal rendezi meg Szigetszentmiklóson a 2015. évi  

TáncSport Magyar Bajnokságok keretén belül megszervezésre kerülő Boogie-Woogie Országos versenyt, 

amelyre szeretettel meghívjuk tagszervezetének versenyzőit.  

A versenyekkel kapcsolatos legfontosabb információk az alábbiakban olvashatóak. 

VERSENY MEGNEVEZÉSE BOOGIE-WOOGIE ORSZÁGOS TÁNCVERSENY 

VERSENY CÉLJA országos bajnoki cím elnyerése 

DÁTUM ÉS IDŐPONT 2015. FEBRUÁR 21. 

Forgatókönyv tervezet 

Részletes forgatókönyv 

tervezetet a versenyek 

hetében publikálunk! 

  7.00 

  9.30 

11.00 

14.00 

19.00 

formációs és kűr parkettpróba 

regisztráció és páros parkettpróba 

délelőtti versenyblokk 

délutáni versenyblokk 

ünnepélyes megnyitó és esti versenyblokk 

VERSENY HELYSZÍNE SZIGETSZENTMIKLÓSI VÁROSI SPORTCSARNOK 

Cím 2130 Szigetszentmiklós, Szebeni utca 81. 

GPS koordináták 47° 21’ 2’’ É, 19° 1’ 8’’ K 

VERSENY RENDEZŐJE Magyar TáncSport Szakszövetség 

Cím 1146 Budpest, Istvánmezei út 1-3. 

telefonszám +36 1 460 6921 

email mtasz@mtasz.hu  

ELÉRHETŐSÉGEK email szervezes@tancsportmb.com  

Chrenkó Júlia 

telefonszám +36 20 225 5013 

web www.tancsportmb.com  

Domokos István 

telefonszám +36 30 682 6342 

SZABÁLYZAT A Magyar TáncSport Szakszövetség Akrobatikus rock’n’roll versenyszabályzata 

alapján kerül megrendezésre 

NEVEZÉS szervezes@tancsportmb.com email címre 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ 2015. február 16. (hétfő) 24.00 óra  

HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ helyszíni regisztráció lezárása a kategória első fordulója előtt 1 órával 

NEVEZÉSI DÍJAK 3 500 forint/páros 

VERSENYKATEGÓRIÁK Felnőtt Boogie-Woogie  

mailto:mtasz@mtasz.hu
mailto:szervezes@tancsportmb.com
http://www.tancsportmb.com/
mailto:szervezes@tancsportmb.com
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RÉSZTVEVŐK MTáSZ regisztrált, versenyengedéllyel rendelkező sportolói 

TÁNCPARKETT MÉRETE 16 x 23 méter nagyságú, parketta borítású táncparkett  

ZENESZOLGÁLTATÁS digitális zene (CD, MP3) 

VERSENYVEZETŐ TESTÜLET Magyar TáncSport Szakszövetség kijelölése alapján 

BELÉPŐJEGYEK 

 

 

 

 

 

SZAKMAI BELÉPŐK 

 

 

 

 

 

 

 

EDZŐ AKKREDITÁCIÓ 

 

 

 

 

 

SAJTÓAKKREDITÁCIÓ 

Belépőjegyek kaphatók a Magyar TáncSport Szakszövetség irodájában,  

a Ticketportal országos jegyiroda hálózatában és a ticketportal.hu  weboldalon 

keresztül, valamint versenynapokon a versenyhelyszínen, 

napi jegyárak 1 500 forinttól 10 000 forintig. 

További jegyinformációk és ismertető a kedvezményes jegyvásárlási 

lehetőségekről a verseny hivatalos weboldalán 

2015. évre érvényes MTáSZ pontozóbírói és edzői licence-szel a belépés 

ingyenes, de az ezzel a szakmai belépővel érkezők kizárólag a versenyzők 

számára fenntartott lelátón, nem sorszámozott üléseken foglalhatnak helyet. 

Figyelem! A 2015. évre érvényes pontozóbírói vagy edzői licence-et a 

beléptetésnél be kell mutatni! Amennyiben a helyszínen valaki nem tudja 

bemutatni a névre szóló érvényes engedélyét, belépőjegyet kell váltania!  

A szakmai belépők a küzdőtérre történő belépésre nem jogosítanak! 

 

Előzetes regisztráció alapján tagszervezetenként és versenynaponként  

5 nevezett párosonként illetve nevezett formációs csapatonként 1 ingyenes edzői 

akkreditációs kártyát biztosítunk, amellyel a párosokat kísérő edzők a 

küzdőtérre és a versenyzők részre fenntartott területekre is elkísérhetik 

versenyzőiket.  

További edzői akkreditáció 2 000 forint/nap/fő áron emailben igényelhető. 

Sajtóakkreditáció a verseny hivatalos honlapján keresztül lehetséges. 

VERSENY DÍJAZÁSA versenyszabályzat szerint 

SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK Kedvezményes szállásajánlatok és foglalás a verseny hivatalos oldalán 

HIVATALOS WEBOLDAL További információk a verseny hivatalos honlapján: www.tancsportmb.com  

 

BUDAPEST, 2015. február 2. 

Sikeres felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk! 

TÁNCSPORT MAGYAR BAJNOKSÁG SZERVEZŐ BIZOTTSÁGA 

http://www.ticketportal.hu/event.aspx?id=46838
http://www.tancsportmb.com/jegyinform-ci
http://www.tancsportmb.com/sajt-regisztr-ci
http://www.tancsportmb.com/sz-ll-sok-a-k-rny-ken
http://www.tancsportmb.com/

