
V E R S E N Y K I Í R Á S 
 

III. Berns-Crystals from Swarovski 

AKROBATIKUS ROCK ’N’ ROLL MAGYAR BAJNOKSÁG 
 

időpont :  2015. november 28., szombat 11.00, ünnepélyes megnyitó, döntők 17.00 

rendező :  Pécsi Fordan Rock 'n' Roll Sportegyesület 

helyszín :  Lauber Dezső Városi Sportcsarnok, Pécs, Veress Endre u. 10. 

kategóriák : felnőtt kis- és nagyformációk, children, serdülő, junior párosok 

regisztráció :  09.30 és 10.30 között a helyszínen (kapunyitás 09.00) 

információ :  Papp Viktor 30/9694-255, papp-viktor@t-online.hu, www.fordantanccentrum.hu 

nevezés :  2015. november16 - ig, (az országos online nevező rendszeren keresztül !) 
 

kiemelt díjazás : páros kategóriák : 1 – 3. hely serleg, 1 – 7. hely érem, 4 – 7. hely különdíj 
formációk : 1 – 7. hely serleg, 1 – 3. hely érem, minden induló színes, 

egyedi oklevelet kap. Díszes serleget kap a nem hivatalos 
pontverseny győztese. (I. hely 3 pont, II. hely 2 pont, III. hely 1 pont) 

 

tánctér :  14 x 14 méter, parketta borítás  zene: CD 

nevezési díj :  az MTaSZ Rock ’n’ Roll Szakág Versenyszabályzata szerint 

belépő : felnőtt 2.000.-, gyermek 800.-Ft, elővételi jegy 1.500.-Ft (elővételi jegyet lehet vásárolni a 

szigetszentmiklósi országoson, a veszprémi területin, és a gyöngyösi Magyar Bajnokságon. Jegyrendelés a 
papp-viktor@t-online.hu e-mailon, amelyet bankszámlánk megadásával igazolunk vissza) 

 

szálláslehetőség I. : Hajnóczy József Kollégium, Pécs, Türr István u. 2., elhelyezés 5-6 ágyas szobákban, 
2.000.- Ft/fő/éjszaka (18 év felett+IFA). Szállásfoglalás közvetlenül a kollégium 
felé, telefon : 72/255-770, Cidrus Beáta. Határidő november 13. péntek. 
 

szálláslehetőség II. : Corso Hotel, Pécs, Koller u. 8. Szállás 1 ágyas szobában reggelivel 12 ezer 
Ft/szoba/éj, 2 ágyas szobában reggelivel 14 ezer Ft/szoba/éj, pótágy reggelivel 
5 ezer Ft/szoba/éj. Foglalás : 72/421-900, reception@corsohotel.hu, hivatkozás : 
Akrobatikus Rock ’n’ Roll Magyar Bajnokság. 
 

egyéb : az egész verseny alatt un. szimpátia szavazásra lesz lehetőség. A szavazás a 
belépőjegyekkel fog történni. A „Táncverseny Legszinpatikusabb Csapata” cím 
tulajdonosa egy. kb. 40-45 cm – es kupával térhet haza. 

 

 A szavazók között a döntők alatt kisorsolunk kb. 200 ezer Ft értékben ajándékot 
(külföldi utazások, belföldi pihenés, ajándéktárgyak, utalványok stb…) 

 

 A Magyar Bajnokságon az eredényhirdetéskor kerülnek átadásra a Magyar Kupák, 
valamint a Ranglista Kupák. (csak a pécsi Magyar Bajnokság versenykategóriáiban) 

 

egyéb program : A Magyar Bajnokság délutáni szünetében, kb. 16.00-17.00 órakor kerül 
megrendezésre a IV. Pécsi Pénzdíjas Forgató Bajnokság. Versenykiírás és a 
részletek a későbbiekben. 

 
 

Sikeres felkészülést kívánok, üdvözlettel :    Papp Viktor 
                     főrendező, SE elnök 

 

Pécs, 2015. október 27.           


