
 
 
Kedves Egyesület Vezetők, Kedves Edzők! 
 
Szeretném megerősíteni, hogy a 2021. május 8-án megrendezésre kerülő 
TLC Acro Dance Akrobatikus Rock and Roll Országos Táncverseny  
ZÁRT KAPUS RENDEZVÉNY! 
 
A Magyar TáncSport Szakszövetség 3-8/2021 iktatószámú közleménye 
alapján a Balaton Szabadidő és Konferencia Központ csarnokában, 
lelátóján az öltözőkben zárt kapus sporteseményen sportolóként, 
sportszakemberként vagy közreműködőként az alábbi személyi kör vehet 
részt: 
- 2021. évre érvényes versenyengedéllyel (versenyengedély + 

sportorvosi engedély) rendelkező versenyzők, akiknek adott 
versenynapra kiírt versenye van, a versenyre beneveztek, továbbá 
azon elindulnak,   

- 2021. évre érvényes pontozóbírói, számlálóbírói, döntnöki, 
versenyfelügyelői liszensszel rendelkező sportszakember, aki adott 
versenynapon a versenyvezető testület kijelölt tagja,   

- 2021. évre érvényes edzői liszensszel rendelkező és az egyesülettel, 
vagy az MTáSZ-szal szerződéses, vagy tagsági jogviszonyban álló 
edző (Válogatott keretedző, sportszervezeti edző, sportszervezeti 
segédedző),   

- MTáSZ tagszervezettel, mint versenyszervezővel szerződéses 
jogviszonyban álló sportegészségügyi szakember(ek),  
Doppingellenőr(ök),   

- Biztonsági személyzet (versenyrendező) és a sportlétesítmény 
működtetéséért felelős szakmai személyzet,   

- Versenyszervező(k),   
- Sportvezető (MTáSZ tag sportszervezet elnöke, vagy elnökségi 

tagja, vagy egyéb olyan alkalmazottja, aki  a táncsporttal 
kapcsolatos feladatot lát el) – tagszervezet által előzetesen 
regisztrált személy (1 fő),  MTáSZ választott tisztségviselő,   

- Sajtó képviselői – ebben a minőségükben.    
 

 
 
Balaton Szabadidő és Konferencia Központba védettségi igazolvány nélkül 
a belépés nem lehetséges! Akik nem rendelkeznek védettségi 
igazolvánnyal, vagy otthonról szeretnék követni a versenyt, részükre élő 
közvetítést indítunk. 
Link: https://youtu.be/h0o6Glkjwy0 
 
A Balaton Szabadidő és Konferencia Központba beléphet és a központ 
előterében, éttermében az étterem teraszán a szabadtéri színpad lelátóján 
kísérőként részt vehet a koronavírus ellen védett személy (érvényes 



védettségi igazolvánnyal rendelkezik) valamint a felügyelete alatt lévő 
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy.    
 
16,5 nm led fallal várjuk a szabadtéri színpad lelátójára a védettségi 
igazolvánnyal rendelkező szülőket, kísérőket. A led falon folyamatosan 
vetítjük a versenyt, valamint az eredményhirdetések is a szabadtéri 
színpadon lesznek. 
    
A sportcsarnok küzdőterén és a lelátóján a versenyszerűen sportoló, 
valamint őt felkészítő sportszakember nem köteles maszkot viselni. A 
rendező a maszkhasználatot nem tiltja meg. Azonban a Balaton 
Szabadidő és Konferencia Központ előterében, éttermében a maszk 
használata mindenki részére kötelező az ide vonatkozó 194/2021 (IV.26.) 
Kormányrendelet 3. § (1) határozata alapján.   
 
 
A szabályzatban meghatározott nevezési díj mellett a rendezvény 
hozzájárulás összegét is a helyszíni nevezés során be kell fizetni (páros: 
5.000 Ft, kisformáció: 8.000 Ft, nagyformáció 15.000 Ft, felnőtt 
nagyformáció és páros nagyformáció 20.000 Ft).  
Kérjük a nevezéssel együtt az egyesületek adják le versenyzőik érvényes 
covid nyilatkozatát. Covid nyilatkozatot az edzőktől és a versenyvezető 
testület tagjaitól is szeretnénk bekérni.   
 
Kérem azokat, akik még nem küldték be a versenyzenéjüket, a mai napon 
pótolják a zene.acrodance@gmail.com  e-mail címre.  
 
A helyszíni nevezéssel kapcsolatban szeretnénk egy kis segítséget 
nyújtani, mindazok részére, akiknek a párosai/formáció délután 
versenyeznek. 
Helyszíni nevezés, rajtszám kiadás  
7:30 - 8:30 kisformációk 
7:30 - 12:00 nagyformációk 
7:30 - 15:00 párosok és junior páros formáció 
  
Kérlek Benneteket, hogy az Akrobatikus Rock and Roll Online Nevezési 
Rendszerében jelezzétek, ha visszamondásotok van. 
 
Nagyon fontos információ! Kérünk mindenkit, hogy időben induljon el a 
versenyre, mert az M7-es autópálya és a 71-es számú főút hétvégente 
jelentős forgalmat bonyolít le. 
 
Mindenkinek eredményes felkészülést kívánok! 
 
 
Tromlerné Rusz Rita 
Acro Dance SE  


