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3. sz. melléklet 

 

NEMZETI VÁLOGATOTT KERET ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

A válogatott keret tagjai azok a táncosok, akik a korosztályuknak legkiemelkedőbb párosai. A 

válogatott keretbe való bekerüléshez korosztályonként különböző feltételeknek kell 

megfelelni. A válogatott keret tagjai képviselik hazánkat a kiemelt nemzetközi versenyeken, 

tehát a kiemelt nemzetközi versenyre történő delegálás alapfeltétele a válogatott keret 

tagság (open versenyeken nem válogatott keret tagok is delegálhatók). 

A válogatott keretbe történő bekerülési szempontok és elvárások  

1. Válogatott kerettaggal szemben támasztott követelmények:  

 a válogatott edzéseken történő rendszeres /min. 60 %/ részvétel 

 sportszerű, példamutató, etikus viselkedés versenyeken, edzéseken;  

 folyamatos, aktív versenyzés a hazai ranglistákon, bajnokságokon, lehetőségekhez 

mérten nemzetközi szinten is;  

 felnőtt és ifjúsági válogatott keret tagok az adott naptári évben a 3 ranglista 

versenyből 2 ranglistán el kell hogy induljanak abból a táncágból, melyből válogatott 

keret tagok (kivéve ha a ranglista versennyel egy időben kiemelt WDSF versenyen 

képviselték országunkat) 

 külföldre delegálással kapcsolatos pozitív együttműködés az MTáSZ-szal.  

2. A válogatott keret összeállítása: 

 Senior, Felnőtt, Ifjúsági, Junior és Gyermek korosztályokban: az Elnökség az év 

elején, a Magyar Bajnokságok után (3 héten belül) frissíti a válogatott keret tagok 

listáját a hazai aktuális ranglista és a Magyar Bajnokságon elért eredmények és a 

beérkezett kérelmek alapján.  

 Az U21 és korosztályokban: az Elnökség évente, az adott évi Magyar Bajnokság 

után (3 héten belül) vizsgálja felül a válogatott keret tagok listáját a Magyar 

Bajnokságon elért eredmények alapján.  
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3. A válogatott keretbe való bejutás feltételei Senior, Felnőtt, U21, Ifjúsági és Junior II 

korosztályokban és a professzionista szekcióban: 

 

 Standard Latin Tíztánc 

Senior 

Senior I  

Magyar Bajnokság 

1.-2. hely és a 

Ranglista 1.-3. hely,  

Senior II  

Ranglista 1. hely,  

Senior III  

Ranglista 1. hely, 

Senior IV  

Ranglista 1. hely 

Senior I  

Magyar Bajnokság 

1.-2. hely és a 

Ranglista 1.-3. hely,  

Senior II  

Ranglista 1. hely,  

Senior III  

Ranglista 1. hely, 

Senior IV  

Ranglista 1. hely 

Senior I  

Magyar Bajnokság 

1.-2. hely és a 

Ranglista 1.-3. hely,  

Senior II  

Ranglista 1. hely,  

Senior III  

Ranglista 1. hely, 

Senior IV  

Ranglista 1. hely 

Felnőtt 

Magyar Bajnokság 1-

6.hely 

Magyar Bajnokság 1-

6.hely 

Magyar Bajnokság 1-

4.hely 

+ Külön kérvény 

alapján: 

3 páros a Ranglista 

1-6. helyéről 

+ Külön kérvény 

alapján: 

3 páros a Ranglista 

1-6. helyéről 

+Külön kérvény 

alapján: 

1 páros a Ranglista 

1-6. helyéről 

U21 
Magyar Bajnokság 1-

3.hely 

Magyar Bajnokság 1-

3.hely 

Magyar Bajnokság 1-

3.hely 

Ifjúsági 

Magyar Bajnokság 1-

6.hely 

Magyar Bajnokság 1-

6.hely 

Magyar Bajnokság 1-

4.hely 

+ Külön kérvény 

alapján: 

3 páros a Ranglista 

1-6. helyéről 

+ Külön kérvény 

alapján: 

3 páros a Ranglista 

1-6. helyéről 

+ Külön kérvény 

alapján: 

1 páros a Ranglista 

1-6. helyéről 

Junior II 

Magyar Bajnokság 1-

3.hely 

Magyar Bajnokság 1-

3.hely 

Magyar Bajnokság 1-

3.hely 

+ Külön kérvény 

alapján: 

3 páros a Ranglista 

1-6. helyéről 

+ Külön kérvény 

alapján: 

3 páros a Ranglista 

1-6. helyéről 

+ Külön kérvény 

alapján: 

1 páros a Ranglista 

1-6. helyéről 

Professzionista 

szekció 

Magyar Bajnokság 1-

3.hely 

Magyar Bajnokság 1-

3.hely 

Magyar Bajnokság 1-

3.hely 
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3.1 Külön kérvény: Azokban a korosztályokban ahol a fenti táblázat lehetőséget ad, a 

magyar bajnokságokkal frissített ranglista 1-6 helyezett párosai kérvényezhetik a 

válogatott keretbe való bekerülést, melyet erre kijelölt szakmai bizottság bírál el. 

Bekerülés szempontjai ebben az esetben: 

 Előző évben folyamatos, aktív versenyzés a hazai ranglistákon, bajnokságokon, 

lehetőségekhez mérten nemzetközi szinten is;  

 Előző évi hazai versenyeredmények 

 Előző évi nemzetközi versenyeredmények 

 Előző évi válogatott keret képzéseken való aktív részvétel (amennyiben kerettag volt) 

 Sportszerű, példamutató, etikus viselkedés versenyeken, edzéseken;  

 Külföldre delegálással kapcsolatos pozitív együttműködés az MTáSZ-szal.  

 

3.2 Egyéb bekerülési feltételek: 

 A válogatott keret tagjai csak B-A-S (Senior korosztályban: Open) osztályos 

versenyzők lehetnek 

 amennyiben a páros szétválik, elveszíti válogatott keret tagságát. Ebben az esetben 

a Magyar Bajnokságok eredményét tekintve a következő páros beválogatható 

(Szakmai bizottság döntése alapján) 
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4. Az utánpótlás válogatott keretbe való bejutás feltételei Junior I és Gyermek 

korosztályokban: 

 Standard Latin Tíztánc 

Junior I 

Magyar 

Bajnokság 1.- 

3. hely 

Magyar 

Bajnokság 1.- 

3 .hely 

Magyar 

Bajnokság 1.- 

3.hely 

+ Külön 

kérvény 

alapján: 

 3 páros 

+ Külön 

kérvény 

alapján: 

3 páros 

+ Külön 

kérvény 

alapján: 

 3 páros 

Gyermek I-II. 

Magyar 

Bajnokság 1.- 

3.hely 

Magyar 

Bajnokság 1.- 

3.hely 

Magyar 

Bajnokság 1.- 

3.hely 

+ Külön 

kérvény 

alapján: 

 3 páros 

+ Külön 

kérvény 

alapján: 

 3 páros 

+ Külön 

kérvény 

alapján: 

 3 páros 

 

4.1  Külön kérvény: Azokban a korosztályokban ahol a fenti táblázat lehetőséget ad, a 

párosok kérvényezhetik a válogatott keretbe való bekerülést, melyet erre kijelölt szakmai 

bizottság bírál el. Bekerülés szempontjai ebben az esetben: 

 

 Személyes elbeszélgetés a párossal, edzőikkel és a szülőkkel 

 Pszichológiai teszt 

 Képességek felmérése 

 Előző évben folyamatos, aktív versenyzés, lehetőségekhez mérten nemzetközi 

szinten is;  

 Előző évi hazai versenyeredmények 

 Előző évi ranglistán elfoglalt pozíciója (ha volt ilyen) 

 Előző évi nemzetközi versenyeredmények 

 Előző évi válogatott keret képzéseken való aktív részvétel (amennyiben kerettag volt) 

 Sportszerű, példamutató, etikus viselkedés versenyeken, edzéseken;  

 Külföldre delegálással kapcsolatos pozitív együttműködés az MTáSZ-szal.  

 

4.2 Egyéb bekerülési feltételek: 

 Az utánpótlás válogatott keret tagjai Gyermek korosztályban csak D és C osztályos, 

Junior korosztályban csak C és B osztályos versenyzők lehetnek 

 A táncosok oktatójának (akadályoztatás esetében vagy szülő, törvényes gondviselő) 

is részt kell venni az utánpótlás válogatott keret képzéseken.  

 amennyiben a páros szétválik, elveszíti válogatott keret tagságát. Ebben az esetben 

a Magyar Bajnokságok eredményét tekintve a következő páros beválogatható 

(szakmai bizottság döntése alapján) 
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5. Korosztályt váltó, előző évi válogatott keret tagok 

Azon párosok, akik az év végén, 1-3. helyen voltak korosztályuk ranglistáján (Gyermek 

korosztályú párosok esetén, akik az előző év Gyermek Magyar Bajnokságán 1-3. helyen 

végeztek) az új korosztályba kerüléskor további egy évre kérvényezhetik válogatott 

keretbe vagy az utánpótlás válogatott keretbe való bekerülésüket. A kérvényt az erre 

kijelölt szakmai bizottság bírálja el a korosztályoknál részletezett szempontokat 

figyelembe véve 

 

6. Formációs válogatott keret: 

 Az Elnökség a Formációs csapatok esetében, év elején, a Magyar Bajnokságok után 

(3 héten belül) frissíti a válogatott keret csapatok listáját az aktuális ranglista alapján. 

 A válogatott keretbe való bejutás feltételei Formációs csapatok esetében: A ranglista 

1-3. helyezett csapatai kerülnek be  

 amennyiben feloszlik egy formációs csapat; ekkor az aktuális ranglistán soron 

következő csapat léphet a helyükre 

 Csapatonként 1-1 páros részt vehet a válogatott keret képzéseken. 

 Az Elnökség egyéb kedvezményes vagy ingyenes oktatásokat biztosíthat a formációs 

válogatott keret csapatai részére 

 Amennyiben feloszlik egy formációs csapat, tagjai elveszítik kerettagságukat; ekkor 

az aktuális ranglistán soron következő csapat léphet a helyükre 

 

7. Kikerülés a válogatott keretből: 

 Igazolatlan távollét a válogatott keret képzésekről: amennyiben egy páros nem tud 

részt venni egy válogatott keret képzésen, távolmaradását legkésőbb a képzést 

követően 3 napon belül igazolnia kell, ellenkező esetben elveszti válogatott keret 

tagságát. 

 Amennyiben a válogatott keret képzések több,mint 40%-ról hiányzott. Nem számít 

hiányzásnak, ha egy páros nemzetközi kiemelt versenyen (pl. EB, VB EK, VK stb), 

Grand Slam vagy World Open versenyen képviseli országunkat a válogatott keret 

képzés időpontjában. 

 Amennyiben a páros vagy szétválik, elveszíti válogatott keret tagságát. Ebben az 

esetben a Magyar Bajnokságok eredményét tekintve a következő páros vagy 

beválogatható (Szakmai bizottság döntése alapján) 

 Amennyiben feloszlik egy formációs csapat, tagjai elveszítik kerettagságukat; ekkor 

az aktuális ranglistán soron következő csapat léphet a helyükre 

 Felnőtt és Ifjúsági korosztályú táncosok, akik az adott naptári évben a 3 ranglista 

versenyből 2 ranglistán nem indultak el (kivéve ha a ranglista versennyel egy időben 

kiemelt WDSF versenyen képviselték országunkat) 

 Súlyos etikai vétség, sportszerűtlen viselkedés azonnali kerettagság elvesztéssel jár;  

 Amennyiben egy páros igazolatlan hiányzás miatt elveszíti válogatott keret tagságát, 

további egy évig nem válogatható be a válogatott keretbe. 

 


