
 

Tisztelt Kollégák és Táncosok! 

Szeretettel meghívjuk Egyesületünk által megrendezésre kerülő 

PROMENÁD KUPA  

TÁNCISKOLÁSOK, MŰVÉSZETI ISKOLÁK és FORMÁCIÓK és KŰRÖK versenyére. 

Verseny időpontja: 2019. szeptember 22. 10 óra 

Nevezési határidő: 2019. szeptember 16. (hétfő) 24 óra 

FIGYELEM: nevezni csak a http://promenad-tanc.hu/content/promenad-kupa-tanciskolas-

tancversenyre-jelentkezes-20190922 weboldalon lehet. 

HELYSZÍN: Balogh Imsi Sportközpont, Hódmezővásárhely, Szegfű u. 6/a, 6800 Térkép link: 

https://goo.gl/maps/HhG1yLis1in 

TÁNCISKOLÁSOK versenye: versenyzők fogadása, nevezés + bemelegítés: 8.30 óra 

Korcsoportok: (mindig a pár idősebbik tagjának az adott naptári évben betöltött életévre 

vonatkozik). 

- Gyermek I. (6-8 éves korig) 

- Gyermek II. (9-11 éves korig) 

- Junior (12-15 éves korig) 

- Ifjúsági (16-18 éves korig) 

- Felnőtt (19 éves kortól) 

Kategóriák: 

Páros: 

- Nagyon kezdő Standard (Angol) 

- Nagyon kezdő Latin (Cha-Cha) 

- Kezdő standard (Angol, Tangó) 

- Kezdő latin (Cha-Cha, Rumba) 

- Közép-haladó Standard (Angol, Tangó, Quick) 

- Közép-haladó Latin (Cha-Cha, Rumba, Jive) 

- Haladó standard (Angol, Tangó, Bécsi, Quick) 

- Haladó latin (Samba, Cha-Cha, Rumba, Jive) 

Szóló és Duó: 

- Nagyon kezdő latin (Cha-Cha) 

- Kezdő latin (Cha-Cha, Rumba) 

- Közép-haladó latin (Cha-Cha, Rumba, Jive) 

- Haladó latin (Samba, Cha-Cha, Rumba, Jive) 

 



 

A versenyen korosztályi átjárhatóság nincs !!! 

Figura és ruhaszabály megkötés nincs. 

Nevezési díj: Szóló, duó vagy páros kategóriában: 

- Egy versenyen indulóknak: 1.500 Ft/fő/nap 

- Két versenyen indulóknak: 2.000 Ft/fő/nap 

- Több versenyen indulóknak: 2.500 Ft/fő/nap 

- Extra kedvezmény: 

Egy táncból (nagyon kezdő), egy versenyen indulónak 1000 Ft/fő/nap 

FORMÁCIÓS verseny: 

Korcsoportok: 

- Gyermek (6-11 éves korig) 

- Junior (12-15 éves korig) 

- Ifjúsági (16-18 éves korig) 

- Felnőtt (19 éves kortól) 

Kategóriák: 

- Lány vagy Vegyes formáció (minimum 3 fő) 

Standard kategóriában: 

A, T, B, SI, Q és báli ill. társastáncból vagy táncokból készült koreográfia lehet. 

Latin kategóriában: 

Sa, CH, R, P, J és egyéb latin-amerikai táncból (pl: Mambo, Salsa) vagy táncokból készült koreográfia 

lehet. 

Egyéb kategóriában: 

Minden olyan produkció, ami nem fér az előző kategóriákba, pl: Showtánc, Moderntánc, Hip-Hop, 

Disco táncból vagy táncokból összeállított koreográfia lehet. 

Formációs versenyre a saját zenét, pendrive-on, vagy audio CD-n kell hozni! 

 

Nevezési díj formációs verseny: 700 Ft/fő 

Kategóriánként, ahol csak egyedül neveznek/versenyeznek, ott arany, ezüst vagy bronz 

minősítést kapnak az indulók. 

KŰRVERSENY 

- -páros vagy duó (szerkesztett koreográfia saját zenére) 

Kűrversenyre a saját zenét, pendrive-on, vagy audio CD-n kell hozni! 

Nevezési díj kűrverseny: 1.000 Ft/fő 



 

Az indulók ahol csak egyedül neveznek/versenyeznek, ott arany, ezüst vagy bronz 

minősítést kapnak. 

 

Díjazás: Kupák, érmek, oklevelek 

Belépő: Felnőtt: 2.000 Ft, nyugdíjas, tanuló: 1.000 Ft 

Zene: Gépi (CD, számítógép) 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden versenyző a saját felelősségére versenyez! 

 

A verseny forgatókönyve megtekinthető 2019. szeptember 20-tól. 

Minden kedves Versenyzőnek és Oktató Kollégának eredményes felkészülést kívánunk! 

 

Hódmezővásárhely, 2019. június 12. 

 

 

Móczó János 

Promenád TSE 

Telefon: +36 20 988-6043 

e-mail: sztsk@freemail.hu 


