MODERN SE
„FMH” VE
ERSENYTÁN
NC SZAKOSZ
ZTÁLY
1112. Budaapest, Menyecske u. 29.
Tel.:: +36-330-361-56-26

VERS
SENYK
KIÍRÁS
S
Tisztellt Tagszerrvezet, Keedves Verrsenyzők!!
Ezútonn szeretnénnk meghív
vni Önökeet a MODE
ERN SE által
á
megreendezésre kerülő
XXII. Z
Zánkai Tá
áncfesztivál
tááncversen
nyre.
Időpon
nt:

20116. auguszztus 26. - augusztus 27. (pén
ntek-szombbat)

Helyszíín:

Erzssébet Üdülő Központ és Tábor, Zánka
Z
82511 Zánka Hrrsz. 030/13 .

Nevezéssi határidőő: versenynaponként eeltérő, lásd. a részletess versenyprrogramnáll!
Versenyyprogram, korcsoporrtok, versen
nyosztályok
k:
22016.08.26.. péntek 10
0:00 Neveezési határridő: 2016.0
08.21. 24:000
Gyeermek I. „E”;
„
„D” S
ST - LA
Gyeermek II. „E”;
„
„D”; „„C” ST – LA
L
Junior I.
„E”;
„
„D”; „„C”; „B” ST
S – LA
Junior II.
„E”;
„
„D”; „„C”; „B” ST
S – LA
Ifjúsági
„E”;
„
„D”; „„C”; „B”;”
”A” ST – LA
L
átjárhaatóság:
- korosztályos
k
s átjárhatósság GY I. -> GY II. ST-L
LA
- korosztályos
k
s átjárhatósság GY II. ->
> JUN I. ST-LA
- ha
h a páros saját osztályyának, korossztályának az
a adott nappon, az adottt
t
táncnemben
n nincs kiírt versenye

22015.08.27.. szombat 10:00
1
Neveezési határridő: 2016.0
08.22. 24:000
Gyeermek II. „E”;
„
„D”; „„C” ST - LA
L
Junior I.
„E”;
„
„D”; „„C”; „B” ST
S – LA
„E”;
„
„D”; „„C”; „B” ST
S – LA
Junior II.
„E”;
„
„D”; „„C”; „B”; „A” ST – LA
L
Ifjúsági
Feln
nőtt
„E”;
„
„D”; „„C”; „B”; „A”; „S” ST
S – LA
átjárhaatóság:
- korosztályos
k
s átjárhatósság GY II. ->
> JUN I. ST-LA
- ha
h a páros saját osztályyának, korossztályának az
a adott nappon, az adottt
t
táncnemben
n nincs kiírt versenye

Nevezéssi cím: az MTáSZ
M
onlline nevezőőprogramjá
án keresztü
ül (http://neevezes.mtassz.hu)
Nevezéssi díj verseenynaponkéént:
- első
e versenyszám 30000 HUF/párr, minden to
ovábbi verssenyszám 1000
1
HUF/p
pár
(
(MTáSZ
VT VSZ 20116 12.7)
Pontozóóbírók: 5 főő, MTáSZ kijelölés
Zene: ggépi

us 02.
Budapest, 2016. júniu
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MODERN SE
„FMH” VE
ERSENYTÁN
NC SZAKOSZ
ZTÁLY
1112. Budaapest, Menyecske u. 29.
Tel.:: +36-330-361-56-26

Tánctérr mérete: 13
1 x 22 m, parkett
p
Díjazáss: kupa, éreem, oklevéll
Kapunyyitás: mind
den verseny
ynapon 08: 00
Helyszííni regisztrááció: minden versenyynapon 08:1
15-től a forgatókönyvb
vben meghirdetett
időpon
ntokig
Parkettt próba: miinden verseenynapon 008:30-tól 09
9:40-ig és a forgatóköönyvben
meeghirdetettek szerint, a verseny szüneteiben
n
Belépőjjegy ára:

felnőtt - 2000 HUF
F/fő/nap
gyermek (14 éves k
korig), nyu
ugdíjas - 15
500 HUF/főő/nap
verseny
yzői belépőő – 1000 HUF/fő/na
ap (az adoott napra nem nevezettt
versenyző
ők részére,, érvényes versenykön
nyvvel és 2016.
ndelkező MT
versenyen
ngedéllyel ren
TáSZ VT verssenyzők részéére)

évrre

A verseeny pontos forgatóköny
f
yvéről 2016 .08.24-én táájékoztatjuk
k a T. Tagszzervezetekett.
További információók: +36-30--361-56-26
Keress m
minket a faccebook-on is:
i https://w
www.facebo
ook.com/Mo
odernSE
Szállás,, étkezés in
nformációk és megren
ndelés az alá
ábbi elérheetőségeken::
- m
mail: zankaa@erzsebetsszallodak.huu
- ttel.: +36-877-568-500
- ffax: +36-87
7-568-588
Jó felkéészülést és eredményes
e
versenyzésst kívánunk!
Benkő Zsó
ófia
elnöök, szakmaii vezető
s.k.
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érvényess

