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Csak Moderntánc kategóriáknak! 

    
RitmuscsapatokRitmuscsapatokRitmuscsapatokRitmuscsapatok    

Második  Országos Pontszerző Ritmus Bajnoki Elődöntője  
    

2014. Március .15. (szombat) 
 

 IdeiMásodik Országos pontszerző Táncversenye!! 
Hogy Országos Ritmus Bajnok légy június 7-én egy Elődöntőn el 

kell indulni!  
 
 

Ha még nem indultál idén itt a lehetőség hogy csatlakozzál! 
 

A versenyre amat őr versenyz ők jelentkezését is várjuk !  
Amatőr kategóriánk a „B”  

 
Verseny helyszíne: 

Soroksári Sportcsarnok 
1223.Sportcsarnok.u.2 

(Nyír.u.-Szentlrőrinci.u sarok) 
 

Belépő: 700Ft! 
 

Regisztráció: 8.00’-9.00’ 
Verseny kezdete: 9.00’/versenyzők létszámától függ/ 

 
LÉGY TE is PONTGYÜJTŐ!  

 
Pontszerzéstől függetlenül is elindulhatsz versenyeinken! 

Nem kell minden versenyre új koreográfia,hisz mindig más a zsűri és a versenyzők  
összetétele is a versenyeinken! 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ Nevezhető korosztályok: 
 

• Manó:       6 éves korig(aki még nem töltötte 6 évét) 
• - Mini:        6-10 év 
• Gyermek:   11-13 év   
• - Junior :    14-16 év 
• - Felnőtt:    17 éves kortól 
• ”Senior:      30 év felett 

Minden korosztályban átlagéletkort kell számolni,a születési év,hónap a mérvadó! 
 

Átlagéletkor=életkorok összeadva/létszámmal 
 
Ha a csapatban az edző is indul, csak felnőtt korosztályba tudjuk tenni!  
 

Nevezési díj:      Egyéni: 2500 Ft                                Csapat  4-6 fő:          10000 Ft 
    Duó:    3500Ft     Csapat 7-10 fő:        13000 Ft 
   Trió:   4500 Ft                                   Formáció 11-14 főig:  18000 Ft 

Formáció 15főtől: 25000Ft 
 

MiMiMiMinden versenyz őnek, aki több kategóriában is indul, a következ ő 
produkcióért már csak plusz 1200 Ft-ot/fő kell fizetnie  

 

Vidéki Tánciskoláknak kedvezmény!  

Ha egy Tánciskola 3-nál több csoportot vagy formáci ót(vagy 
vegyesen) indít,akkor a 4-ik INGYENES!!  

 

Nevezési határidNevezési határidNevezési határidNevezési határidő    : : : : 2014.2014.2014.2014.Március Március Március Március ....09090909    
 

Nevezés (Nevezési lappal): E-mail: evafunky@evafunkyse.com    
 

A versenyen indulás feltétele,a nevezési díj befize tése!  
 

Postán: 1171.Lemberg.u.143    vagy 
Átutalással: Átutalással: Átutalással: Átutalással: 10918001109180011091800110918001----00000014000000140000001400000014----60940008 (60940008 (60940008 (60940008 (Unicredit Bank,Éva Funky se)Unicredit Bank,Éva Funky se)Unicredit Bank,Éva Funky se)Unicredit Bank,Éva Funky se)    

    
    HELYSZÍNI NEVEZÉS HELYSZÍNI NEVEZÉS HELYSZÍNI NEVEZÉS HELYSZÍNI NEVEZÉS NINCS !NINCS !NINCS !NINCS !    

    
BefizetettBefizetettBefizetettBefizetett, de, de, de, de    nem indult csapat nevezési díját nem tudjuk vissza adninem indult csapat nevezési díját nem tudjuk vissza adninem indult csapat nevezési díját nem tudjuk vissza adninem indult csapat nevezési díját nem tudjuk vissza adni, sem, sem, sem, sem    másik versenyre másik versenyre másik versenyre másik versenyre áttenniáttenniáttenniáttenni!!!!!!!!!!!!    
    
    



 

 

    
    
    
    
    
    
    

Nevezhető: Bármilyen modern, szabad stílusú tánc  (1-5 percig) 
 
Időtartamok  táncoknál : 

• - Egyéni:              1:00’-2’30’  
• - Duó    :             1:00’-3:00’        
• - Trió    :               1’00”-3:00’  
• - Csoportok:         2:00’-4:00’       
• - Formációk         2:00’-5:00’    

 
 
    

Nevezhető kategóriák:  
 

• -Show                             
• -Akrobatikus sporttánc (tartalmazhat er őelemeket )   „Fitness” ”A-B”szólóknál 
• -Akrobatikus színpadi látványtánc (er őelemek nélkül )”A-B” szólóknál ű 
• Színpadi látványtánc 
• Művészeti Látványtánc 
• Dance/Discó  
• -OPEN-kategória 
• -Cheerleader 
• -Aero Dance 
 
Kategóriák és korcsoportok összevonásra kerülhetnek ,ha nem indul megfelel ő létszám 
abban a korosztályban és kategóriában!    
 

"A-B" csoport:  
A"Azok akik több mint két éve versenyeznek eredményesen! 
B”Azok akik kezdő illetve maximum egy éve versenyeznek! 

 
Az éves pontszerzésben résztvétel:  
Minden verseny új megmérettetés,új zs űri,új versenyz ők és új pontok! 
Minden versenyen mindenki kap pontot és azt viszi t ovább a többi versenyre! 
Év végén rendezzük meg a DÖNT ŐT, ahol eld ől az is , ki nyeri az éves versenyt, ki 
gyűjtötte a legtöbb pontot eben az évben! 
Az éves versenybe csak azok vehetnek részt év végén , akik a Dönt őn kívül minimum 3 
versenyen elindulnak,a dupla pontok 2 versenynek sz ámítanak!  
A versenyek Önálló nyílt versenyek,egymástól függet lenül is részt lehet venni 
bármelyiken! 
5 fordulós verseny : Két el ődönt ő közül legalább egyen el kell indulni ahoz hogy a 
Magyar Bajnokságon valaki Júniusban részt vegyen!Or szágos Bajnok tehát csak az 
lehet aki legalább egy El ődönt őn elindul! 

Év végi pontok díjazása az év végén:            Légy 2014-ben Te a Legjobb!!  

• A legjobb  Egyéni,Duó,Csapat,Formáció   
• A Legeredményesebb Egyesület  éves pontok alapján)I .-II.-III,helyezetett  
• Legeredményesebb egyéni/duó/Csapat/Formáció(minden kategóriában 

és korosztályban)  



 

 

 

 

 

Külön díj:   

Ritmuscsapatok Táncversenysorozat üdít őjének arca lehetsz!  

A Funny Drink vezet ősége által kiválasztott egyéni/Duó/Csapat vagy 
formáció lehet  az új üdít ő arca!  

Bármelyik Tánckategóriából lehetséges!   

Az üdít ő megvásárolható lesz ,de nyereményként is hazavihet ed!  

Nem megfelel ő létszámú nevezés esetén, kategóriák és korcsoporto k is összevonásra 
kerülhetnek !!  

 
Díjazás: 

Minden versenyző kap emléklapot, a dobogós helyezettek:szolók(nagy 
érmet)-duó/triók:érmet,oklevelet,a csapatok és a formációk oklevelet,érmet 

és kupát kapnak! 
A pontozás nyílt rendszerű!!  

 
Sok értékes ajándék vár még gazdára! 

 
KÉRD RÉSZLETES VERSENYSZABÁLYZATUNKAT és informásci ót:  

http://ritmuscsapatok.freewb.hu/ 
evafunky@evafunkyse.com,www.evafunkyse.com  

 
Sikeres felkészülést kívánok sporttársi üdvözlettel : 

Szűcs Éva:0620-330-84-72, 06-30-495-1066  
 

 
Ritmus csapatok Hip-Hop kategóriáinak versenye és a  Bécsi kvalifikációja:  

Április 12 !  
A Magyar Bajnokság Minden Tánckategóriának Június 7 -8 Soroksári 

Sportcsarnok!  
 
 
 
 
 


