VERSENYKIÍRÁS
I. Megyer Autócentrum Fashion Dance Magyar Kupa,
Rock ’n’ Roll és Fashion Dance Minősítő Táncverseny és Csapatbajnokság
rendező :

Pécsi Fordan Táncklub, főrendező : Papp Viktor

időpont :

2015. november 29. vasárnap 11.00 (kapunyitás : 10 óra)

helyszín :

Lauber Dezső Városi Sportcsarnok, Pécs, Veress Endre u. 10.

kategóriák :

-

Rock ’n’ Roll minősítő táncverseny (Start C-B-A kategóriák)

-

Fashion Dance start kategória (Start C-B-A kategóriák)

-

Fashion Dance 4M gyermek, serdülő, felnőtt V2, V1 Masters

-

Fashion Dance 4M duó – trió, gyermek, serdülő, felnőtt

-

Abszolút kategória - pénzdíjas (indulhatnak a fashion dance rokon táncműfajai, hiphop, show, látványtánc, disco … stb. létszám korlátok nélkül)

-

Fordanos Csapatbajnokság (egy csapat áll egy 6 fős fashion dance, egy 6 fős rock ’n’
roll és egy fashion dance duó-trióból, lebonyolítás KO. rendszerben)

jelentkezés :

10.00 - tól a helyszínen, illetve a kategóriák előtt 1 órával ! Ennél korábban ne
érkezzetek…☺

nevezés :

Regős Imre (regos.imre.4m@gmail.com), információ Papp Viktor 30 / 9694 – 255.

határidő :

2015. november 22., vasárnap éjfél (!)

tánctér :

14x14 m parketta borítás

nevezési díj : I. kat. 1.800.- Ft,

II. kat. 900.- Ft,

III. kat. 500.- Ft,

IV. kategória ingyenes.

belépő :

1.200.- Ft (felnőtt), 600.- Ft (gyermek)

elővételi jegy 1.000.- Ft (felnőtt)

pontozók :

a 4M Dance Company által jóváhagyott 3 - 5 fő pontozóbíró

A VERSENY ISMÉT KIEMELT DÍJAZÁSÚ LESZ !
-

A rock ’n’ roll és fashion dance minősítő táncverseny táncosai a minősítésüknek megfelelő érmet és színes
oklevelet, mindkét táncműfaj LEGJOBB CSAPATA serleget fog kapni.

-

A 4M Fashion Dance versenyen (csapat és duó - trió) minden kategória 1-3. helyezettjei serleget és egyedi
érmeket kapnak.

-

Az abszolút látványtánc kategória 1. helyezett csapata 50 ezer Ft-ot kap, ha legalább 4 csapat nevez. Ezen
kívűl az 1-3 helyezett serleget és egyedi érmet vihet haza.

-

A Fordanos Csapatbajnokságon az 1-3. helyezett serleget és érmet kap.

-

A 4M Fashion Dance versenyen minden 1. helyezett csapat KÜLÖNDÍJAT vehet át. (csak a csapatok)

-

Az egész verseny alatt szimpátia-szavazásra lesz lehetőség. A szavazás a belépőjegyekkel fog történni. A
„Legszimpatikusabb Csapat” cím tulajdonosa egy 40-45 cm – es kupát kap.

-

A szavazók között a verseny folyamán kisorsolunk több, mint 150 ezer Ft értékben ajándékot (külföldi utazás,
belföldi pihenés, ajándéktárgyak, utalványok stb……)

Pécs, 2015. november 1.

Sikeres felkészülést kívánok, üdvözlettel : Papp Viktor, főrendező, klubvezető

