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A válogatott keretbe történő bekerülési szempontok és elvárások 

Válogatott kerettaggal szemben támasztott követelmények: 

 a válogatott edzéseken történő rendszeres részvétel; 

 sportszerű, példamutató, etikus viselkedés versenyeken, edzéseken; 

 folyamatos, aktív versenyzés a hazai ranglistákon, bajnokságokon, lehetőségekhez 
mérten nemzetközi szinten is; 

 külföldre delegálással kapcsolatos együttműködés az MTáSZ-szal. 

Az Elnökség a Senior, Felnőtt, Ifjúsági és Junior korosztályokban félévente, év elején, a 
Magyar Bajnokságok után (1 héten belül) és nyár végén (július-augusztus) frissíti a 
válogatott keret tagok listáját a hazai aktuális ranglista alapján. 

A válogatott keretbe való bejutás feltételei Senior, Felnőtt, Ifjúsági és Junior 
korosztályokban: 

 Standard Latin Tíztánc  

Felnőtt 
Ranglista 1-10. 

hely 
Ranglista 1-10. 

hely 
Ranglista 1-6. hely  

Ifjúsági 

Év elején: 
ranglista 1-4. hely 

Év elején: 
ranglista 1-4. hely 

Év elején: 
ranglista 1-4. hely  

Év közepén: 
ranglista 1-6. hely 

Év közepén: 
ranglista 1-6. hely 

Év közepén: 
ranglista 1-6. hely  

Junior 

Év elején: 
ranglista 1-4. hely 

Év elején: 
ranglista 1-4. hely 

Év elején: 
ranglista 1-4. hely  

Év közepén: 
ranglista 1-6. hely 

Év közepén: 
ranglista 1-6. hely 

Év közepén: 
ranglista 1-6. hely  

Senior 

Év elején: Senior I 
ranglista 1. hely, 
Senior II ranglista 
1. hely, Senior III 
ranglista 1. hely, 

Senior IV ranglista 
1. hely 

Év elején: Senior I 
ranglista 1. hely, 
Senior II ranglista 
1. hely, Senior III 
ranglista 1. hely, 

Senior IV ranglista 
1. hely 

Év elején: Senior I 
ranglista 1. hely, 
Senior II ranglista 
1. hely, Senior III 
ranglista 1. hely, 

Senior IV ranglista 
1. hely 

A válogatott keretbe bekerülnek még: 

 a Junior I Magyar Bajnokság első három helyezett párosa 



Nemzeti Válogatott keret összeállításának szempontjai 

2 

 a korosztályt váltó Junior és Ifjúsági párosok, akik az év végén, 1-3. helyen voltak 
korosztályuk ranglistáján az új korosztályba kerüléskor további fél évre (függetlenül 
attól, hogy az új korosztályban már van-e ranglista pozíciójuk); 

 a Senior korosztályú párosok közül azok, akik az adott év Senior Magyar 
Bajnokságán 1-3. helyezést értek el (függetlenül a ranglistahelyezésüktől). 

Az Elnökség az U21 és Gyermek korosztályokban évente, az adott évi Korosztályos 
Magyar Bajnokság után (1 héten belül) vizsgálja felül a válogatott keret tagok listáját a 
Magyar Bajnokságon elért eredmények alapján. 

A válogatott keretbe való bejutás feltételei az U21 és Gyermek korosztályokban: 

 
Standard, Latin és Tíztánc 

 

U21 U21 MB 1-3. helyezés 
 

Gyermek* Gyermek MB 1-6. helyezés 
 

                                                           
*Amennyiben oktatójuk, (vagy szülő, törvényes gondviselő) is vállalja a válogatott keret képzéseken való 

részvételt. 

A válogatott keretbe bekerülnek még: 

 az összevont Gyermek Magyar Bajnokságon, a Gyermek I korosztályú párosok 
közül a legjobb 3 helyezést elért pár; 

 a korosztályt váltó Gyermek II korosztályú párosok, akik az előző év Gyermek 
Magyar Bajnokságán 1-3. helyen végeztek az új korosztályba kerüléskor további fél 
évre (függetlenül attól, hogy az új korosztályban már van-e ranglista pozíciójuk) 

Az Elnökség a Formációs csapatok esetében, év elején, a Magyar Bajnokságok után (1 
héten belül) és az év második felében, az őszi Formációs Ranglistaverseny után (1 
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 (csapatonként 1-1 páros) a válogatott 
keretbe. 

Kikerülés a válogatott keretből: 

 amennyiben a Felnőtt standard vagy latin kerettag páros, ranglista eredményeik 
alapján a 10. helynél hátrébb kerül (tíztáncban 6. helynél) a ranglistán; 

 Ifjúsági és Junior korosztályban a kerettag páros 6. helynél hátrébb kerül a 
ranglistán, illetve azon Junior I korosztályú páros, aki korosztálya Magyar 
Bajnokságán 3. helynél hátrébb végez; 
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 amennyiben az U21 korosztályú kerettag páros korosztálya Magyar Bajnokságán 
3. helynél hátrébb végez; 

 amennyiben a Senior korosztályú kerettag páros korosztálya Magyar 
Bajnokságán 3. helynél hátrébb végez vagy nem az első helyen szerepel a 
Senior I, Senior II, Senior III vagy Senior IV ranglistán; 

 amennyiben a Gyermek korosztályú kerettag páros korosztálya Magyar 
Bajnokságán 6. helynél hátrébb végez, illetve azon Gyermek I korosztályú 
páros, aki a Gyermek Magyar Bajnokságon, a Gyermek I korosztályú párosok 
közül nem szerepel a legjobb 3 helyezést elért párosok között; 

 amennyiben feloszlik egy formációs csapat; ekkor az aktuális ranglistán soron 
következő csapat léphet a helyükre; 

 szétvált párosok (kivétel: lásd Tartalék kerettagság meghatározása); 

 súlyos etikai vétség, sportszerűtlen viselkedés azonnali kerettagság elvesztéssel jár; 

 a félév során megtartott válogatott keret képzések 50 %-án nincs jelen. (Távollét 
esetén az indoklás elfogadásáról az Elnökség dönt.) 

Tartalék keret meghatározása 

A tartalék kerettagság maximum 12 hónap, ezután minden tartalék kerettagság a 
bekerülési/kikerülési szempontok alapján besorolásra vagy megszüntetésre kerül. 

Tartalék keretbe bekerülhetnek: 

 különvált kerettag párosok, akik tagszervezetükön keresztül írásban kérelmezhetik 
tartalék kerettagságukat az Elnökségtől; 

 szakági javaslat alapján kiemelkedő teljesítményt mutató párosok. 


