STREET DC HIP HOP DANCE COMPETITION
2018-2019-es tanév
KUPADÖNTŐ
Meghirdetjük a Street DC Országos Hip Hop táncverseny sorozat Kupadöntőjét, amely 2018. május 18-án,
Szombaton, az Soroksári Sportcsarnokban kerül megrendezésre.
A Street DC 3 felkészülési szinten biztosít versenyzési lehetőséget a kezdőtől a profi szintig.
„D” szint (kezdő): Nem régóta táncolnak, ezáltal kevesebb gyakorlatuk van színpadon való fellépés-, versenyzés terén.
„C” szint (középhaladó): Azon versenyzők számára is biztosítunk versenyzési lehetőséget, akik már kinőtték a teljesen kezdő szintet, de
más versenyeken még nem elég erősek.
„B” szint (profi): Akik már túl vannak a középhaladó szinten és bármely magyar bajnokságon megállnák a helyüket. Olyan táncosoknak
a szintje, akiknek már versenytapasztalatuk és színpadi rutinjuk is van. Nemcsak a Street DC és hasonló szintű versenyeken, hanem
más egyéb B és A kategóriás versenyeken is indultak.
„B“ kategóriás versenyzők csak gyerek, serdülő és felnőtt korcsoportban nevezhetnek.

KUPADÖNTŐ utolsó állomás: 2018. május 18.
Helyszín: 1238 Soroksár, Szentlőrinci út 2. (Nyír utca, Szentlőrinci út sarka) - Soroksári Sportcsarnok
Időpont: kapunyitás 8 óra, várható kezdés 9 óra
(az összesített programmal kiadott időrendi kiírással válik véglegessé, addig a változás jogát fenntartjuk)
Belépőjegy: 1000 Ft/fő (6 éves kor alatt és 65 éves kor felett díjtalan)
Nevezési díjak:
Személyenkénti nevezési díj van. Egy fő nevezési díja 2000Ft, majd minden további kategóriában plusz 1400 Ft.
Tehát ha valaki csak egy kategóriában indul annak 2000 Ft összesen, de ha valaki több kategóriában is indul, a nevezési
díja az elsőnél 2000Ft, minden további kategóriában 1400Ft.


Díjazás:
Minden színpadra álló versenyző ajándékcsomagot és oklevelet kap,
 Minden dobogós helyezést elért produkció tagjai érmet,
 Minden győztes első helyezet, kap kupát.

Jelentkezési és nevezési határidő: 2018. május 5. (vasárnap) éjfél, a határidő betartása MINDENKIRE vonatkozik.
Csak teljesen, jól kitöltött nevezési lapokat tudunk elfogadni, kifejezetten Excel formátumban.
A nevezési lapot és a versenyzenéket is nevezzétek el úgy, hogy: csapatnév_korosztály_technikai szint_szóló, duó,
csoport, formáció. Példa: Avangers_Felnőtt_B_Csoport
Minden további információ - versenyszabályzat, nevezési lap, versenykiírás, térkép - letölthető a weboldalunkon.
Elérhetőségek:
Tóth Tamás +36 70 310 5022 vagy

Szabó Krisztián +36 70 886 1378

Mindenkit vár sok szeretettel a Street DC szervezőcsapata.
web: www.startversenyek.hu
e-mail: info@startversenyek.hu
facebook: https://www.facebook.com/Startversenyek.hu/
insta: https://www.instagram.com/streetdancecup/
youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeRC4UZokg1WJOCk9XCiFWg
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