
 

 

 

 

 

I. C&M KUPA 
Tisztelt Táncpedagógusok, Kedves Versenyzők! 

 

A C&M Dance Studio Táncsport Egyesület szeretettel meghívja Önt és egyesületük versenyzőit a  

2016. október 2-án megrendezésre kerülő I. C&M KUPA SZABADIDŐS TÁNCVERSENYRE.  

 

Helyszín: Hotel Azúr****Siófok (8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 2/C.) 

Időpont: 2016. október 2. (vasárnap)  

Versenykezdés: 9 óra (A nevezők számától függően változhat) 

Kapunyitás: 7.00-kor 

Nevezés: 8.15-ig 

Parkett próba: 8.00-tól 

 

Versenyünkre azon versenyzők nevezését várjuk, akik rendelkeznek 2016. évre szóló MTÁSZ által kiadott 

Szabadidősport Tánckönyvvel! Akik még nem rendelkeznek Szabadidősport Tánckönyvvel, a helyszínen is 

regisztrálhatnak, a regisztrációhoz igazolványkép leadása szükséges. 

 

Megrendezésre kerülő szabadidős versenyek 

 

A versenyen átjárhatóság nincs, illetve azonos nemű párok nevezését nem fogadjuk el! 

 

Kategóriák: 

 

- Kezdő Standard: Angol keringő, Tangó, Quickstep 

- Kezdő Latin: Cha-cha, Rumba, Jive 

- Haladó Standard: Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Quickstep 

- Haladó Latin: Samba, Cha-cha, Rumba, Jive 

 

A verseny díjazása: Kupa, érem, oklevél, ajándék  

Nevezési határidő: 2016. szeptember 28. (szerda éjfél) 
Nevezés: info@cmdancestudio.hu 

Tánctér: 10×18 m, parketta  

Zene: gépi  

 

Nevezési díj: 1.000 Ft/fő/táncág 

Belépőjegy ára: Felnőtt: 2.500 Ft/fő/nap, gyermek (14 éves korig), nyugdíjas: 2.000 Ft /fő/nap, gyermek 5 év alatt 

INGYENES.  

Korosztály  

(a pár idősebbik tagjának az adott naptári 

évben betöltött életévére vonatkozik) 
Standard Latin Szóló lány latin 

Gyerek I-II. (9-11 éves korig) kezdő, haladó kezdő, haladó Gyerek I-II kezdő,haladó 

Junior I. (12-13 éves korig) kezdő, haladó kezdő, haladó Junior I-II kezdő, haladó 

Junior II (14-15 éves korig) kezdő, haladó kezdő, haladó  

Ifjúsági (16-18 éves korig) kezdő, haladó kezdő, haladó  

Felnőtt (19 éves kor felett) kezdő, haladó kezdő, haladó  



 

 

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. 

 

A végleges forgatókönyv honlapunkon (www.cmdancestudio.hu) lesz olvasható a nevezés lezárása után.  

A SAROKVÉDŐ használata kötelező, a parketta megóvása érdekében!  

 

Érvényes MtáSZ licence-szel rendelkező edzők, pontozók, versenyfelügyelők, számlálóbírók belépése ingyenes az 

érvényes licence helyszínen való bemutatásával. 

 

PARKOLÁS: Őrzött parkoló (szálloda parkolója) 1500 Ft/nap, a környező utcákban ingyenes a parkolás! 

 

Minden versenyzőnek eredményes felkészülést és sikeres versenyzést kívánunk! 

 

Siófok, 2016. szeptember 26.        

 Fülöp Milán 

C&M Dance Studio TSE 

 

http://www.mtasz.hu/szabadid?sport
http://www.cmdancestudio.hu/

