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

2017. augusztus 27-én (vasárnap) és 2017. augusztus 28-án (hétfő) 
 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 
2017. augusztus 10. 
 
Jelentkezni a honlapunkon az Eseménynaptárban található internetes felületen keresztül 
lehetséges ( https://goo.gl/forms/E9kPWEuFFJVhPPk22 ) 
 
A szállás és étkezés igényeket kérjük legkésőbb 2017. augusztus 10-ig leadni a mellékelt 
megrendelő nyomtatványon (Excel file). További részletek a kiírás végén! 
 
A képzés minden versenytánc tréner, edző, sportoktató és döntnök számára is nyitott. 
 
Az oktatás pontos helyszíne:  
6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 30/b. 2. emelet  
(Szilánk épülete) 
 
 

PROGRAM 
 

2017. augusztus 27. (Vasárnap) 
14:00-15:30 Mit értékeljünk? - ifjúsági és felnőtt E-D-C osztály László Csaba 

15:45-17:15 Mit értékeljünk?  E-D-C osztály - gyakorlatban László Csaba 

17:30-18:30 Szakmai fórum  

18:30-20:00 Vacsora  

20:00-tól Eszmecsere  

 

2017. augusztus 28. (Hétfő) 
10:00-11:30 Mit értékeljünk? - ifjúsági és felnőtt E-D-C osztály Lajtai Beatrix 

11:45-13:15 Mit értékeljünk?  E-D-C osztály - gyakorlatban Lajtai Beatrix 

13:15-14:00 Szünet  

14:00-15:30 Mentális fejlesztés Dr. Elbert Gábor 

15:30-16:00 Szünet  

16:00-17:00 Felnőtt válogatott keret standard közös óra  
(+2 pont) 

Asis Khadjeh-Nouri 

17:15-18:15 Döntnöki továbbképzés - Forgatókönyv és pontozói 
panel (A képzés nyitott pontozók, edzők és minden 
érdeklődő számára) 

Terdik-Tasi Tímea és 
Rimányi Judit 

 
 
 

  

https://goo.gl/forms/E9kPWEuFFJVhPPk22


Képzés díja (tartalmazza a válogatott keret képzés részvételi díját is) 
 

• 2017-es licence-el rendelkező pontozóbíróknak 6.000 Ft/képzés 

• Edzőknek, trénereknek, érdeklődőknek 8.000 Ft/képzés 
 
Jelentkezési határidő után leadott jelentkezéseknél plusz 2.000 Ft pótdíjat számolunk fel. 
 
Befizetés módja: A képzési díjat a képzés időpontját megelőzően vagy a helyszínen kell 
befizetni a Magyar TáncSport Szakszövetség számlájára vagy pénztárába.(számlaszám: 
11709002-20013671) 
 
A képzés besorolási pontértéke: 6 +2 pont (csak az igazolt teljes képzés után) 
 
SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉS INFORMÁCIÓK 
Szállás illetve étkezés (ebéd) megrendelésére a mellékelt Excel dokumentum kitöltésével nyílik 
lehetőség. A kitöltött megrendelőket az mtasz@mtasz.hu email címre kell visszaküldeni 
legkésőbb 2017. augusztus 10-ig beérkezően. Felhívjuk rá a figyelmet, hogy kizárólag a megadott 
határidőig beérkezett megrendeléseket tudjuk figyelembe venni! 
 
SZÁLLÁSTÍPUSOK ÉS ÁRAK 
KÁROLYI MIHÁLY KOLLÉGIUM SZEGED  
6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74.  
http://mksh.u-szeged.hu 

1. vendégszoba (2 fős) 2 860 Ft/éj 
3-4 ágyas szobák mosdóval,  
a folyosón közös vizesblokk és konyha található 

2. vendégszoba (1 fős) 4 630 Ft/éj 
2-3 ágyas szobák magasabb komfortfokozattal  
(külön fürdőszoba, hűtő, kábel tévé) 

3. vendégszoba (2 fős) 4 335 Ft/éj 
2-3 ágyas szobák magasabb komfortfokozattal  
(külön fürdőszoba, hűtő, kábel tévé) 

4. vendégszoba (3 fős) 4 040 Ft/éj 
2-3 ágyas szobák magasabb komfortfokozattal  
(külön fürdőszoba, hűtő, kábel tévé) 

ÉTKEZÉS 

750 Ft/nap/menü 
ARANYHAL ÉTTEREM ÉS MENÜHÁZ  
6726 Szeged, Kálvária tér 6.  
www.aranyhaletterem-szeged.hu  

 
A szállás- illetve étkezésre vonatkozó megrendeléseket továbbítjuk az étterem illetve a kollégium 
felé, azok árát a helyszínen készpénzben kell majd rendezni (a szállást a közvetlenül a 
kollégiumban, az étkezést a regisztrációnál). 
 
Budapest, 2017. augusztus 4. 
 
    Üdvözlettel,  

   
  Bíró Csaba 

  versenytánc szakág pontozóbírókért felelős elnökségi tag 
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