
 
 

VERSENYTÁNC PONTOZÓBÍRÓI  ÉS EDZŐI TOVÁBBKÉPZÉS 
 
 
Ezúton szeretnénk tájékoztatni minden kedves érdeklődőt, hogy a Magyar TáncSport 
Szakszövetség pontozóbírói és edzői továbbképzést szervez a következő időpontban: 
 

2014. március 2. vasárnap 10:00 órától 17:30 óráig 
 
Jelentkezési határidő: 2014. február 24. (Jelentkezni kizárólag az mtasz@mtasz.hu email 
címre küldött elektronikus levélben lehet) 
 
 
Helyszín: Danubius Hotel Arena (Budapest XIV. kerület, Ifjúság útja 1-3.) 
 
 
Továbbképzés témája: a formáció és a kűr pontozása 
 
 
Képzés díja:  

 2014-es licence-el rendelkező pontozóbíróknak 4 000 Ft/nap 

 Edzőknek, trénereknek, érdeklődőknek 6 000 Ft/nap 
 
 
Befizetés módja: a képzés díja készpénzben (az MTáSZ irodájában ügyfélfogadási időben) 
vagy banki átutalással egyenlíthető ki legkésőbb 5 nappal a képzés időpontja előtt 
(számlaszám: 11709002-20013671) 
 
 
A képzés besorolási pontértéke: 6 pont (csak az igazolt teljes nap után). A képzés 
alapfeltétele a 2014-es formációs- és kűrversenyekre való kijelölésnek 
 
A továbbképzést követően 18:00 órától a versenytánc szakági bizottság formációs 
kerekasztal megbeszélést hív össze, amelyre várjuk a formációban érintett tagszervezetek 
képviselőit. (A kerekasztal megbeszélésen való részvétel ingyenes). 
 
Egyéb: Parkolási lehetőség 

 Nem őrzött, nem foglalható, de ingyenes parkolási lehetőségek: a szálloda előtti és 
mögötti közterületeken.  

 A szálloda mellett található Aréna parkolóházban főszámlára terhelve: 07:00-19:00 
között: 1 600 Ft/gépkocsi/alkalom, 00:00-24:00 között: 2 700 Ft/gépkocsi/alkalom.  

 A szálloda mellett található Aréna parkolóházban, ha a vendégek maguk fizetik: P+R 
területen (07:00-19:00) 350 Ft/alkalom (19:00-07:00) 200 Ft/óra Nem P+R területen 
(0:00-24:00) 200 Ft/óra, Az ár tájékoztató jellegű! 

 
 
 
Budapest, 2014. február 10. 
 
 

Németh Péter 
versenytánc szakág pontozóbírókért felelős elnökségi tag 

mailto:mtasz@mtasz.hu


 

2014. március 2.  

Formáció és Kűr továbbképzés 
Részletes program 

 
 

10:00-11:30   
téma: 
- WDSF irányelvek a kűrre vonatkozóan 
- értékelési szempontok /technikai tudás, zenei összhang 

előadó: Rimányi Judit  
 
12:30-14:00  

téma: 
- értékelési szempontok /partnerkapcsolat  

   előadó: Rimányi Judit 
- A kűr koreográfia részei, összetevői 

előadó: Jegonyán Okszána 
 

14:15-15:45  
téma: 
- WDSF irányelvek a formációra vonatkozóan 
- A koreográfia kivitelezése 

előadó: Kuzma Péter 
 

 16:00-17:30  
téma: 
- Ütem és ritmus 

előadó: Kuzma Péter 
- A táncos teljesítmény 
- A táncos mozgás folyamatossága 

előadó: Horváthné Berta Ágota 
  
 


