
 

 

 

Tisztelt Egyesületi és Klubvezetők! 

Ezúton küldöm a TLC Acro Dance Akrobatikus Rock and Roll Magyar Bajnokság információit! 

Megnevezés   TLC Acro Dance Akrobatikus Rock and Roll Magyar Bajnokság 

Rendező   Acro Dance Sporttánc Egyesület www.acrodance.hu 

Helyszín   Balaton Szabadidő és Konferencia Központ www.balatonkozpont.hu   

Cím    8230 Balatonfüred, Horváth Mihály u. 64. 

Időpont   2018. november 17. 11:00  óra 

Kapunyitás   8:30 óra 

Parkolási lehetőség  Sportcsarnok parkoló, Annagóra Aquapark parkoló (B.füred, Fürdő u. 35) 

Beléptetés   Főbejáraton 

Színpadpróba   9:15-10:35 (formációnként 4 perc) 

Versenyvezetői megbeszélés  10:45 óra 

Várható versenyzárás                  20:30 óra 

Nevezési díj   5000 Ft/páros, 9000 Ft/kisformáció, 16000 Ft/junior nagyformáció 

                                                         20000 Ft/felnőtt nagyformáció, 24000/junior páros nagyformáció 

Belépő    Felnőtt: 3000 Ft/fő, gyerek: 1500Ft/fő 

Mellékletben                                 versenykiírás, program, rajtlista, színpadpróba, öltöző beosztás 

 A Szabadidő és Konferencia Központ lelátóján és a küzdőtéren étel és ital fogyasztása tilos!  

Kérem az egyesületvezetőket, hívják fel erre az edzőik és versenyzőik figyelmét. 

 A rendezők nevében szeretném megkérni az edzőket, hogy a vegyes párosok esetében a fiú táncos  

edzője nevezze a párost, a vegyes formációk esetében legyen jelen az érintett edzők mindegyike. 

 A zenék leadásának módja E-mailben ajánlott, a zene.acrodance@gmail.com címre.  

Határidő:2018. november 13. hétfő éjfélig. Az edzőnél legyen biztonsági másolat pendriveon.  

 A Balaton Szabadidő Központban található, Lagúna étterem ajánlata kizárólag a verseny napjára! 

„Acro Dance menü” Húsleves tésztával rántott csirkemell hasáb burgonyával és rizzsel vagy  

húsleves tésztával cigánypecsenye hasáb burgonyával 1600 Ft/fő 

„Acro Dance Mini menü” Húsleves tésztával rántott csirkemell hasáb burgonyával és rizzsel vagy  

húsleves tésztával cigánypecsenye hasáb burgonyával 1100 Ft/fő 

 A küzdőtéren csak a versenyzők, edzők, rendezők és a versenyvezető testület tagjai tartózkodhatnak. 

 Kérem a tagszervezetek vezető beosztású tagjait, hogy az Akrobatikus Rock and Roll Online Nevezési 

Rendszerében jelezzék, ha nevezésükben visszamondás történik, különösen ha children páros és felnőtt 

nemzetközi nagyformációs kategóriában történik, ami a Magyar Bajnokság programját befolyásolja. 

Mindenkinek eredményes felkészülést kívánok! 

Üdvözlettel, 

Tromlerné Rusz Rita 

+36 30 933 22 92 

Acro Dance SE 

www.acrodance.hu 

http://www.acrodance.hu/
http://www.balatonkozpont.hu/
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