
Tisztelt Táncpedagógusok! Kedves Versenyzők!

 

Szeretettel meghívunk minden kedves érdekl

TORNÁDÓ TÁNCSPORT EGYESÜLET

TORNÁDÓ – DIABELLI Táncfesztiválra, Művészeti Iskolás és Formációs 

Időpont:  2020. március 28. (szombat) 1
 
Helyszín: 7
 Városi Sportcsarnok
 
Parkett próba: 12
 
Nevezési díj:  Szóló, Duó és Páros versenyek
 Formációs versenyek
 
Zene:  G

A 
bejárása el
 

Táncparkett mérete: 15*20m
 
Belépőjegyek:  Feln
 Diák, nyugdíjas: 1.000 F
 6 éves kor alatt ingyenes
 
Díjazás:  Oklevél, érem, kupa, támogatói ajándék
 
Nevezési határidő:  2020. március 23. a 
 (korcsoport és kategória megjelölésével, 
 
 
Átjárhatóság a korosztályok között engedélyezett
 
 

Tisztelt Táncpedagógusok! Kedves Versenyzők!

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt a 

ORNÁDÓ TÁNCSPORT EGYESÜLET szervezésében megrendezésre kerül

DIABELLI Táncfesztiválra, Művészeti Iskolás és Formációs 

Táncversenyünkre. 

2020. március 28. (szombat) 13:00 

7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53. 
Városi Sportcsarnok 

12:00  

Szóló, Duó és Páros versenyek: 1.500 Ft/fő/kategória
Formációs versenyek: 1.000 Ft/fő/produkció

Gépi 
A formációs zenét pendriven-on kérjük leadni a parkett 
bejárása előtt.  
 
15*20m 

Felnőtt:1.500 Ft/fő  
Diák, nyugdíjas: 1.000 Ft 
6 éves kor alatt ingyenes 

Oklevél, érem, kupa, támogatói ajándék 

2020. március 23. a tornadotse@gmail.com
(korcsoport és kategória megjelölésével, születési dátummal

Átjárhatóság a korosztályok között engedélyezett! 

Tisztelt Táncpedagógusok! Kedves Versenyzők! 

a  

szervezésében megrendezésre kerülő 

DIABELLI Táncfesztiválra, Művészeti Iskolás és Formációs 

/fő/kategória 
/produkció 

on kérjük leadni a parkett 

tornadotse@gmail.com e-mail címre.  
születési dátummal) 



Versenyjellemzők: 
 

KATEGÓRIÁK 

Standard alapfok pároknak 

Standard kezdő pároknak 

Standard haladó pároknak 

Standard alapfok szóló 
lányoknak 

Standard kezdő szóló lányoknak 

Latin alapfok pároknak 

Latin kezdő pároknak 

Latin haladó pároknak 

Latin alapfok szóló lányoknak 

Latin kezdő szóló lányoknak 

Latin haladó szóló lányoknak 

Latin alapfok duó lányoknak 

Latin kezdő duó lányoknak 

Latin alapfok duó lányoknak 

Standard formáció 
MINŐSÍTŐ 
(arany, ezüst, bronz) 

Latin formáció 
MINŐSÍTŐ 
(arany, ezüst, bronz) 

Egyéb formáció 
MINŐSÍTŐ 
(arany, ezüst, bronz) 

TÁNCOK EGYÉB

angol keringő, tangó  

angol keringő, tangó, quickstep  

angol keringő, bécsi keringő,  
tangó, quickstep  

 

angol keringő, tangó,   

angol keringő, tangó, quickstep  

cha-cha-cha, rumba 
 

Vegyes párok és lány duók külön

cha-cha-cha, rumba, jive 
 

Vegyes párok és lány duók külön

samba, cha-cha-cha, rumba, jive 
 

Vegyes párok és lány duók 

cha-cha-cha, rumba 
 

 

cha-cha-cha, rumba, jive 
 

 

samba, cha-cha-cha, rumba, jive 
 

 

cha-cha-cha, rumba 
 

 

cha-cha-cha, rumba, jive 
 

 

samba, cha-cha-cha, rumba, jive 
 

 

Jellemzően standard táncokból 
összeállított koreográfia 

 

Jellemzően latin táncokból 
összeállított koreográfia 

 

Modern tánc, country, show 
tánc, néptánc 
kortárs tánc, hip-hop. stb. 

 

EGYÉB 

Vegyes párok és lány duók külön 

Vegyes párok és lány duók külön 

Vegyes párok és lány duók külön 



Versenyünkön bármely művészeti iskolá
a 2020-as évre érvényes MTASZ startengedéllyel (szabadid
rendelkezők is indulhatnak!)
 
 
Korcsoportok:  Manó:

Gyermek I:
Gyermek II:
Junior I:
Junior II:
Ifjúsági:
Feln

 
Ha egy versenyszámban három vagy annál kevesebb pár nevezett,
alapján a szomszédos korosztályok összevonhat
 
Az előzetes forgatókönyv 2020. március 26
megtekinthető, továbbá e-mail
 

Várunk mindenkit sok szeretettel!

 
 Tarrné Rácz Judit 
 Tornádó TSE elnök 
  
 
 
 
 
 
 

űvészeti iskolás növendék részt vehet, aki nem rendelkezik 
as évre érvényes MTASZ startengedéllyel (szabadidős versenykönyvvel 

k is indulhatnak!) . 

Manó: 6 éves korig 
Gyermek I: 7-9 év 
Gyermek II:  10-12 év 
Junior I:  12-13 év 
Junior II:  14-15 év 
Ifjúsági:  16 -18 év 
Felnőtt:  19 év felett 

Ha egy versenyszámban három vagy annál kevesebb pár nevezett, a 
szomszédos korosztályok összevonhatóak. 

zetes forgatókönyv 2020. március 26-tól a www.tornadotse.hu
mail-ben kiküldjük a nevező egyesületeknek, művészeti iskoláknak.

Várunk mindenkit sok szeretettel! 

 

 Lencsés Lídia Julianna
 Diabelli Művészeti és Oktatási

Alapítvány elnök

Király Balázs 
Táncpedagógus és szakmai 

vezető 
����+36 30 204 2337 

s növendék részt vehet, aki nem rendelkezik  
ős versenykönyvvel 

a rendező döntése 

www.tornadotse.hu honlapon 
űvészeti iskoláknak. 

Lencsés Lídia Julianna 
űvészeti és Oktatási 

Alapítvány elnök 


