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Tisztelt Táncpedagógusok és Táncosok! 

 
MTáSZ SZABADIDŐSPORT   

’Szőke Tisza 2017’ Nemzetközi Versenyre  

 

Időpont:    2017.június 11. 10 óra 

Helyszín:  Városi Sportcsarnok Szeged Temesvári krt. 33. 

(Parkolás a Sportcsarnok előtt) 

 Versenyjellemzők: 

KATEGÓRIÁK TÁNCOK EGYÉB 

Vegyes formáció standard Jellemzően standard táncokból (A, 

T, B, Sl, Q) összeállított koreográfia 
Korcsoportok: 

Gyerek, Junior, 

Ifjúsági, felnőtt 

 
Kisformáció (6-11 fő), 

Formáció (12-16 fő), 

Nagyformáció (16 fő 

felett) 

Vegyes formáció latin Jellemzően latin táncokból (S, Ch, 

R, P, J) összeállított koreográfia 

  

Lányformáció standard Jellemzően standard táncokból (A, 

T, B, Sl, Q) összeállított koreográfia 

Lányformáció latin Jellemzően latin táncokból (S, Ch, 

R, P, J) összeállított koreográfia 

 

Az egyes kategóriákhoz tartozó értelmezést és korosztályi besorolásokat látsd a mellékletekben! 

 

Versenyünkre azon Tánciskolák és Művészeti Iskolák és egyéb szervezetek táncosainak nevezését várjuk, 

akik rendelkeznek 2017 évre érvényes MTáSZ által kiadott Szabadidősport Tánckönyvvel! A helyszínen is 

le lehet adni a könyvigénylő lapot (fényképpel+500 Ft).  

Regisztrációval kapcsolatos információk: www.mtasz.hu/szabadidősport 

 

A versenyen sportorvosi engedéllyel, vagy saját felelősségre engedélyezzük az indulást! Sportorvosi 

engedély hiányában előre megírt nyilatkozatot kérünk. 

 

Szabadidősport részletes szabályzata a www.mtasz.hu/szabadidősport honlapon olvasható. 

 

Nevezési határidő: 2017.június 1. csütörtök 24:00 

 

Nevezés:  2017. június 11. reggel 8 órától 

 

Nevezési díj: 600 Ft/fő 

 

Formációknál kérjük megadni a tagok névsorát születési dátummal. 

 

Belépőjegy: 2800 Ft elővételben 2300 Ft 

                    1 fő edző részére nevezett csapatonként ingyenes. 

 

Parkettpróba: 2017.június 11. reggel 8 órától 

Parketta mérete: 15*20 m . (sarokvédő használata kötelező) 

 

Zene: Gépi, kűr és formációk zenéjét audió CD-n vagy pendrive-on kérjük leadni a parkett bejárás előtt. 

 

Díjazás: Kupa, oklevél 

 

Információ: Zsilák Zsuzsanna Tel: 30/9040291 

http://www.mtasz.hu/szabadidősport
http://www.mtasz.hu/szabadidősport
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A verseny forgatókönyve megtekinthető www. szoketisza.com weboldalon. 

 

 

Minden kedves Versenyzőnek és Oktató Kollégának Eredményes felkészülést kívánunk! 

 

Szeged.2017.március 10. 

 

Zsilák Zsuzsanna    

Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület  
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1. sz. melléklet 

 

 

Formációs versenyek 

 

 

Kategóriák a csoportok létszámainak függvényében: 

 

 Csoport (3-5 fő) max. 4:00 perc  

 Kisformáció (6-11 fő) max. 5:00 perc  

 Formáció (12-16 fő) max. 6:00 perc  

 Nagyformáció (16 fő fölött) max. 6:00 perc  

 

Kategóriák értelmezése: 

 

 Vegyes formáció: lányokat, fiúkat is tartalmazó, nem párban táncolt koreográfia 

 Lányformáció: kizárólag lány táncosokkal előadott koreográfia 

 

 

Korcsoportok: 

 

- Gyermek formáció (Gyermek I és II korosztályú párosok számára) 

- Junior formáció (Junior I és II korosztályú párosok számára) 

- Felnőtt formáció (Felnőtt korosztályú párosok számára) 

 

A versenyen résztvevő csapat tagjaira vonatkozó korosztályi besorolásokat az 1. sz. melléklet 

tartalmazza. A csapat tagjainak maximum 25%-a (pl. 16-ból max. 4 fő) lehet olyan táncos, aki a 

szomszédos korosztályi besorolásnak felel meg.  

 

Amennyiben egy versenyszámra kevés nevezés érkezik, a verseny összevonásra kerül a mellette levő 

korcsoporttal és/vagy kategóriával! 

 

Ha egy kategóriában (amit mással nem lehet összevonni), csak egy koreográfia indul, a koreográfiára 

kapott pontszámnak megfelelően minősül a formáció az alábbi módon.  

 

Minősítés ponthatárai:  

 Arany minősítés: 40-34 pont  

 Ezüst minősítés: 33-28 pont  

 Bronz minősítés: 27-22 pont 

 


