
 
 

 VERSENYKIÍRÁS 
A Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség versenyeire 

   
   

A verseny megnevezése  IDO TÁNCOK MAGYAR BAJOKSÁGA 
A verseny időpontja  2014.04.24-25.26. 

A verseny rendezője  MAGYAR DIVAT- ÉS SPORTTÁNC SZÖVETSÉG - MMK 
A verseny helyszíne  Kartal, Iskola tér 3. 

   
gyermek  junior felnőtt 

Hip-hop  szóló, duó csoport, 
formáció  A – B 

(04.25.) 
Disco  szóló, duó, csoport, 

formáció A –B  (04.25.) 
break, electric (04.25.) 

Show szóló, duó, csoport, 
formáció A 
(04.26-27.) 

Modern szóló, duó, csoport, 
formáció (04.26-27.) 

Jazz szóló, duó, csoport, 
formáció   

(04.26-27.) 
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Információ  Szántó Péter
e-mail

06-30-9274133 
mmk@digikabel.hu 

Bartók Gábor 06 25 405710 
mmk@digikabel.hu                 

Nevezési határidő  A nevezéseket kizárólag online fogadunk! 
2014.04.10. (A rendszer zárása után további 
nevezésre, javításra nincs lehetőség!) 

  
Tudnivalók a versenyről 

   
Rajtszámok átvétele  Mindhárom versenynapon 7.00-8.00 

(a korábban érkezők – egyeztetés alapján  -  folyamatosan 
vehetik át rajtszámaikat) 

A verseny kezdési időpontja  Mindhárom versenynapon 9.00 
   

Próbarend, színpadbejárás  7.30 –8.30, érkezéstől függően 
Kizárólag  formációk részére, zene nélkül! 

Nevezési díj  egyéni, páros  versenyzők:        1.000.-  Ft/fő  
formációk részére:                    10.000.- Ft/koreográfia 
csoportok részére:                     5.000.-  Ft/ koreográfia 

    
Táncfelület  12x 14  m,  műanyag borítás 

Zene  Online feltöltött zene, amit a helyszínen már nem lehet 
módosítani!       (Tartalék CD, nem „gyorsmásolt”!) 

Díjazás  oklevél, érmek 
Belépőjegyek  1.500,- Ft/fő/nap 
Kísérő – tp. jegy  Egyesületenként 1 fő táncpedagógus részére ingyenes 

Szállás 
Étkezés 

  a szövetségen keresztül  nem rendelhető 
             900 Ft/fő/ étkezési alkalom (ebéd vagy  vacsora) 

Az előző évi nemzetközi versenyek döntőseinek bemutatójára, 
valamint a szövetség elismeréseinek átadására gálaműsor 

keretében kerül sor 04.26-án 20 órakor. 
 


