
   
 
        MAGYAR LÁTVÁNYTÁNC SPORTSZÖVETSÉG-HUNGARIAN STAGE DANCE SPORTS FEDERATION 

VERSENYKIÍRÁS 
 

Tisztelt Táncpedagógusok, Kedves Táncosok! 
Szeretettel meghívjuk a 

            MAGYAR  LÁTVÁNYTÁNC  SPORTSZÖVETSÉG 
ORSZÁGOS BAJNOKSÁGÁRA 

                                          
A verseny időpontja:   2009.JÚNIUS 06.(szombat) A és B 
kategória  
                                                       művészi ltv.-ok, színpadi ltv.-ok, dance show 

                                     2009. JÚNIUS 07.(vasárnap) A és B  
kategória 
                        akrobatikus ltv., majorette, tánctermi táncok, hip-hop, nyílt  
kateg., ének    
 „A” kategóriában indulhatnak azok a versenyszámok, amelyek a 2009-es kvalifikációs 
versenyek egyikén  A kategóriában  60 pontot értek el, valamint kötelező jelleggel, azok a 
versenyszámok, amelyek B kategóriában 72 pontnál magasabb pontszámot kaptak. 
„B” kategóriában nevezhetnek azok a versenyszámok, amelyek B kategóriában részt vettek a 
2009-es kvalifikációs versenyek egyikén, valamint azok, akik az A kategóriában nem  érték el 
a 60 pontot.     

A verseny kezdete :     09.00 vagy 10:00 óra   ( nevezéstől függően) 
 

A verseny helyszíne:    Krúdy Gyula Művelődési Központ 
 Szécsény, Ady E. u. 2. 
 
A verseny rendezője: Magyar Látványtánc Sportszövetség megbízásából  
    a Pro Art Tehetséges és Fiatal Művészekért és Sportolókért 
Alapítvány 
Korcsoportok: gyermek (6-11 év)   Versenykategóriák: egyéni 
                          junior     (12-15 év)               duó/pár/trió   
                         felnőtt    (16 év felett)                                             csoport (4-10 fő) 
                                                formáció (11 főtől) 
                                  

Tánckategóriák 
1.Színpadi látványtánc Show/ karakter Musical-revü Step Folklórmagyar Folklór nemz. 

2.Dance show Jazz Pop Disco Rocky - 
3. Mővészi látványtánc Klassz. balett Modern Kortárs Art Jazz Mozdulat mőv. 
4.Akrobatikus látványtánc Akro-dance Fitness-Show Artista - - 
5. Trend táncok Hip-Hop Impr. freestyle - - - 
6. Majorette és twirling Pom-pommal Bottal Egyéb 

eszközzel 

- - 

7. Nyílt kategória - - - - - 
8. Ének és tánc - - - - - 
9. Ének  - - - - - 
10.Tánctermi táncok Történelmi t.t. Klassz. t.t. 

párokkal 
Klassz.t.t.lány 
vagy vegyes f. 

Latin párokkal Latin lány vagy 
vegyes form. 

 

 

 



A tánckategóriák rövid leírása megtalálható a szövetség honlapján. 
A versenyrendező fenntartja a jogot, hogy azokat a tánckategóriákat, melyekben 3-nál 
kevesebb induló van, összevonja. 
Nevezést kizárólag e-mailen, csak a nevezési díj befizetésével fogadunk el. 
Nevezések beérkezésének és a nevezési díjak befizetésének határideje: 2009. május 

29.(péntek)!   
 

Nevezési e-mail cím:     barko@freemail.hu      
 
Nevezési díj:             

                            MLTSZ tagoknak                          Nem MLTSZ tagoknak: 
Egyéni:   3.000 Ft      6.000 Ft 

  Duó:               5.000 Ft              10.000 Ft 
  Trió:   6.000 Ft              12.000 Ft 
  Csoport:   7.000 Ft               14.000 Ft 
  Formáció:   9.000 Ft              18.000 Ft 
 
A nevezési díjak befizetése:   Pro Art Tehetséges és Fiatal Művészekért és Sportolókért Alapítvány  
             - bankszámlaszám:Kis Rába Menti Takarékszövetkezet 58900040-10021055 Kapuvár 
            - postacím( rózsaszín csekk esetén): 9330 Kapuvár, Vasútsor 11.  
             

              
A határidő után érkezett nevezésekért 50%-os felárat kell fizetni ( utalással vagy rózsaszín 
csekken)  és ezeket a  nevezéseket a már kihúzott  rajtszámok elé helyezzük 01, 02…  
rajtszámokkal. 
Helyszíni nevezés  NINCS ! 
 
Visszalépés esetén a nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni! 
 
A rajtlistát a verseny előtt  e-mailen kiküldjük, valamint közzé tesszük az MLTSZ honlapján:     
     www.mltsz.extra.hu 
 
Belépődíj:                  felnőtt: 1.000 Ft/fő/nap           Gyerek: 500 Ft/fő/nap  ( 6 éves kor alatt 
ingyenes) 
Videofelvétel:            1.000 Ft / nap 
 
A verseny díjazása:   kupa vagy érem, oklevél 
Tánctér:                     12 x 12 m, burkolata balett szőnyeg 
Zene:                          CD, melyen csak egy versenyszám lehet (azonosíthatóan feliratozva!) 
Pontozóbírók:           A szövetség által felkért és általa vizsgáztatott szakemberek (5 fő) 
                                   Az énekes kategóriákat külön szakértő zsűri értékeli! 
                           
Sikeres felkészülést kívánunk és várjuk a jelentkezéseket! 
 Szakmai információ:  info@genius-diamant.hu 
                                                                         
                           Sportbaráti üdvözlettel: 
 
                                                                         Boros Ágnes Tünde                                                                              
                                                                                            MLTSZ elnök                       
Kapuvár, 2009. május 13. 


