
 

Tisztelt Táncpedagógusok és Táncosok! 

 

Szeretettel meghívjuk a Rimányi Táncstúdió - SZUSZ SE által megrendezésre kerülő 

 
PÁSTI DÓRA EMLÉKVERSENY 
MTáSz SZABADIDŐSPORT  ÉS 

Művészeti Iskolás táncversenyre 
 

Időpont:      2017. április 2.  10 óra 

Helyszín:    Bük Városi Sportcsarnok,  9737 Bük, Eötvös u. 11. 

 

Versenyjellemzők: 
 

Kategóriák Táncok Egyéb 

Szóló lány standard és latin A, T, Q illetve Ch, R, J 

A, T, B, Q illetve S, Ch, R, J 

Kezdő 

Haladó 

Páros standard és latin A, T, Q illetve Ch, R, J 

A, T, B, Q illetve S, Ch, R, J 

Kezdő 

Haladó 

Szóló, páros, dúó és trió kűr Standard és Latin Saját zenére 

Páros formáció standard jellemzően standard 

táncokból álló koreográfia 

Saját zenére  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csoport (3-5 fő) 

Kisformáció (6-11 fő) 

Formáció (12-16 fő) 

Nagyformáció (17 főtől) 

Páros formáció latin jellemzően latin táncokból 

álló koreográfia 

Páros formáció társasági 

táncok 

Egyéb báli ill. latin-amerikai 

vagy páros történelmi-, 

modern- és divat- és 

társastáncokból álló 

koreográfia 

Vegyes formáció standard jellemzően standard 

táncokból álló koreográfia 

Vegyes formáció latin jellemzően latin táncokból 

álló koreográfia 

Vegyes formáció társasági 

táncok 

Egyéb báli ill. latin-amerikai 

vagy páros történelmi-, 

modern- és divat- és 

társastáncokból álló 

koreográfia 

Lányformáció standard jellemzően standard 

táncokból álló koreográfia 

Lányformáció latin jellemzően latin táncokból 

álló koreográfia 

Lányformáció társasági 

táncok 

Egyéb báli ill. latin-amerikai 

vagy páros történelmi-, 

modern- és divat- és 

társastáncokból álló 

koreográfia 

 

 



 
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 (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) 

 

Az egymás melletti korosztályok minden kategóriában, a beérkezett nevezések tükrében, 

szükség szerint összevonásra kerülhetnek. 
 

A versenyen sportorvosi engedéllyel, vagy saját felelősségre engedélyezzük az indulást! 
Sportorvosi engedély hiányában előre megírt nyilatkozatot kérünk. Versenyen az átjárhatóságot 

nem engedélyezzük. Más partnerrel, más korosztályban a nevezés lehetséges.  

 

Nevezési határidő: 2017. március 27. 24.00 óráig 

 

Nevezés: jrimanyi@gmail.com  

 

Nevezési díj:   

 

- Szóló és páros versenyek: 1500 Ft/fő/kategória 

- Formáció: csoport    1000 Ft/fő/koreográfia 

kisformáció     800 Ft/fő/koreográfia 

formáció, nagyformáció   600 Ft/fő/koreográfia 

 

Belépőjegy ára :     Felnőtt: 1800 FT/fő                    Nyugdíjas és diák: 1200 Ft/fő 

 

Parkett próba:  9 óra 

 

Parkett mérete: 16X16 m 

 
Zene: Gépi, a formációk zenéjét CD-n vagy digitális adathordozón (pendrive) kérjük leadni a 

parkett bejárás előtt. 

 

Díjazás: oklevél és érem 

 

mailto:jrimanyi@gmail.com


Információ:  a helyszíni nevezések lezárásának időpontja és a pontos forgatókönyv  a nevezés 

lezárását követően lesz látható a MTáSz honlapján, valamit a nevezett egyesületek e-mailben is 

megkapják. 

Érdeklődni a 20/987-7127 (Rimányi Judit) vagy a 20/377-0043 (Rimányiné Kiss Anikó) 

telefonszámokon lehet. 

 

Sikeres felkészülést és eredményes versenyzést kívánva baráti üdvözlettel 

 
 

 

Szombathely, 2017. január 24. 

 

 

            

        Rimányi Judit 

                  szakmai felelős 

            

            

   


