VERSENYKIÍRÁS
IV. Pécsi Akrobatikus Rock ’n’ Roll Pénzdíjas

FORGATÓ BAJNOKSÁG
Pécs, 2015. november 28.
rendező :
időpont :

Pécsi Fordan Rock 'n' Roll Sportegyesület, főrendező Papp Viktor
2015. november 28., szombat, kb. 16.00
(a Magyar Bajnokság délutáni szünetében)

helyszín :

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

kategóriák :

felnőtt (13 évtől)

regisztráció :

13 óráig a helyszínen, sorrend – sorsolás a regisztráció lezárása után

nevezés :

információ :

határidő :

30 / 9694 – 255. papp-viktor@t-online.hu

2015. november 22. vasárnap éjfél, közvetlenül a rendező felé
(lehetőség van helyszíni nevezésre, de abban az esetben a nevezési díj 3.000.- Ft/fő)

díjazás :

1. helyezett 50.000.- Ft/pár (minimum 8 páros indulása esetén)
1 – 3. helyezett serleg, érem, minden induló oklevelet kap,
(az eredményhirdetés a Magyar Bajnokság első hivatalos eredményhirdetésekor lesz megtartva.)

A versenyt minimum 3 páros jelentkezése esetében tartjuk meg. Ez
esetben a győztes páros a Villányi Polgár Pincészet és Panzió
ajándékutalványát kapja. (2 éj 2 fő részére reggelivel a Polgár
Panzióban) A 2-3. helyezett pedig serleg és érem.
tánctér :

14 x 14 m, parketta borítás

nevezési díj :

2.500.- Ft/ fő, helyszíni nevezés 3.000.- Ft/fő
RÖVIDEN A LEGFONTOSABB SZABÁLYOKRÓL :

-

A verseny nyílt, bárki elindulhat rajta (egy fiú és egy leány) nem kell feltétlenül versenyzőpároknak
lenniük, indulhat edző, pontozó, egykori versenyző stb.

-

csak a felnőtt versenykategóriákban engedélyezett forgatóelemeket lehet végrehajtani, amelyek a :
kugel, berliner, derékcsavar, dulain és a propeller

-

a verseny időlimit nélkül lesz lebonyolítva : ki tud több szabályos kört végrehajtani az általa
kiválasztott forgatóelemből

-

a forgatóelemeket csak szabályosan lehet végrehajtani, FOLYAMATOSAN, megállás nélkül.
A folyamatosság fogalma : maximálisan kevesebb, mint 2 mp-es lendület megtöréssel végrehajtott
forgatás. A SZÁNDÉKOS megállásnál a zsűri az addig végrehajtott köröket tekinti
végeredménynek.

-

a helyszínen szakavatott bírók fogják számolni a köröket, illetve figyelik a forgatóelem
szabályosságát, folyamatosságát.

-

a forgató bajnokság egy bemutatkozó – selejtezővel fog kezdődni, ahol be kell mutatni minimum
10 forgató elemet. Aki ezt nem teljesítette, nem indulhat a forgató bajnokságon.

Sikeres felkészülést kívánok, üdvözlettel :

Papp Viktor
főrendező, SE elnök

Pécs, 2015. november 9.

