
 

 
VERSENYKIÍRÁS 

2023. április 15-16.UFM Aréna, Mosonmagyaróvár 
 
 
ONLINE NEVEZÉS:  
 

o Bármilyen videó küldhető 2022.jan.1-től 

o A videó lehet korábbi versenyen készült, táncteremben, téren stb.  

o Egy versenyző több kategóriában is indulhat 

o A FUSION DANCE KIDS bajnokság és a  Fusion Dance Contest egy napon, összevontan 

kerül megrendezésre.  

▪ megjegyzés: A videónak vágatlannak kell lennie, amennyiben vágott videót kapunk 

alacsonyabb pontszámot kap 

 
 

NEVEZÉSI FELTÉTELEK 
 

o A nevezésnél a megfelelő opciót kell bejelölni a weboldalon: a)  élő  b) online 
 

▪ megjegyzés: lehet élő és online produkciókat is nevezni egyszerre 

▪ FUSION DANCE CONTEST április15.: hiphop/utcaitáncok, április 16.: látványtáncok 

▪ Aki online nevezi be a produkcióit, az alábbi email címre külön kell megküldeni a 

megadott technikai paramétereknek megfelelően a nevezni kívánt videóanyagait: 

contact@fusiondancecontest.com  (csak a videóanyagot/kat, a nevezést a 

https://register.fusiondancecontest.com oldalon kell kitölteni. 

 
*megjegyzés: Akik online és élő versenyekre is neveznek le produkciókat, érdemes az online 
nevezést kitölteni először és utána a külön az élő versenyekre.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NEVEZÉSI HATÁRIDŐK: 

FUSION DANCE CONTEST + FUSION DANCE KIDS 

 
A verseny napja: 2022.április 15-16.  
 
április 15: streetdance és hiphop + be free + nívó show 
április 16.: színpadi, művészi, akrobatikus és OPEN + nívó show produkciók élő 
versenye  
 
Nevezési határidő: 2023. április 1.éjfél! 
A regisztráció 2023. március 1-től elérhető, ami a weboldalon keresztül elérhető a "nevezés" menüre 
kattintva. A regisztráció április 1. éjfélig tart!  
 
*FIGYELEM! max. 350 db nevezés tudok fogadni a verseny napján! 
Minden nevezés visszaigazolásra kerül emailben! 

 
TECHNIKAI FELTÉTELEK 
 

o Fekvő videó felvétel 

o Kiterjesztése/formátumok: MP4., MOV., MPG 

o Képfelbontás: 1920*1080 FullHD 

o Elnevezés: kategória_besorolás_korosztály_versenyzőneve_tánciskola 

pl.: hiphop_amator_junior_szolo_példajanos_aforce1tse 

pl.: latvanytancok_profi_szolo_peldajulia_aforce1tse 

 
▪ megjegyzés: csoport és formáció versenyszámoknál nem kell feltüntetni a file-ban a 

neveket, ott elég a nevezésnél! Csoport és formáció esetében a csapatok 

fantázianeveit kell megadni, ahogy a nevezésnél is! (egyezés!) 

▪ A nevezési díjakról, belépőkről és a nevezéssel kapcsolatos banki adatokkal 

kapcsolatban a www.fusiondancecontest.com oldalon olvashattok 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Sportbaráti üdvözlettel: 

Németh Ádám - alapító, főszervező 

Németh-Zvezdovits Noémi - szervező 

 

 

 

 

www.fusiondancecontest.com 

contact@fusiondancecontest.com  

+36 30 952 7500 

 


