
iktatószám: 18-6/2017 
 

VÁLOGATOTT KÉPZÉS MEGHÍVÓ 
VERSENYTÁNC EDZŐ TOVÁBBKÉPZÉS KIÍRÁSA 

 
 
Tisztelt Tagszervezetek, 

 
ezúton értesítünk minden érintettet, hogy a soron következő válogatott keret képzés  
2017. november 3-án, pénteken (minden korosztály számára) Kiskunhalason kerül 
megrendezésre.  
 
A képzés nyitott bármely (legalább egyik táncágból) C-B-A-S osztályos versenyző részére. 
Részvételi díj: 6 000 Ft/fő/nap 
 
Az oktatás pontos helyszíne:  
Vári Szabó Sportcsarnok (cím: 6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 23.) – válogatott edzés 
Vasutas Művelődési Központ (cím: 6400 Kiskunhalas, Állomás u. 4.) - magánórák 
 
Tervezett program: / a program változtatás jogát fenntartjuk/ 
 
Képzés témája: „MINŐSÉGI MUTATÓK- A LÁB” 

 

IDŐPONT PROGRAM 

9:00-9:30 Bemelegítés 

9:45-12:00 Giacomo Steccaglia 

12:15-13:15 Juhász Ágnes – edzés 

13:15-14:30 ebédszünet 

14:30-16:45 Fabio Selmi 

17:00-19:15 Asis Khadjeh-Nouri 

19:30-20:30 László Csaba – edzés 

 
Magánórák foglalására november 3-ára és 4-ére is van lehetőség. Magánórák foglalását a 
honlapunkon az Eseménynaptárban található internetes felületen keresztül kell jelezni 
legkésőbb 2017. október 20-ig   
A magánórák ára:  
Asis Khadjeh-Nouri 120 €/45 perc, Fabio Selmi 140 €/45 perc, Giacomo 110 €/45 perc. 
 
Szállás lehetőség:  
Bernáth Lajos Kollégium (6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1). 2 000 Ft/fő/éj (információ +36309959101) 
Betti Motel 6400 Kiskunhalas (Brázay Kálmán u. 4.) 7 500-15 000 Ft/fő/éj (http://bettimotel.hu) 
 
Étkezés (az igényeket a jelentkezési felületen keresztül legkésőbb 2017. október 20-ig várjuk) 
Ben Joe bar (6400 Kiskunhalas, Rakodó u. 6.) 800 Ft/fő 
https://www.facebook.com/pages/Ben-Joe/247950241910043 
 
A válogatott kerettagok, valamint edzőik a válogatott keret oktatáson térítésmentesen 
vehetnek részt. Az útiköltség és az egyéb költségek (pl. ebéd, szállás, magánórák) a résztvevőket 
terhelik. 
 
Szeretnénk felhívni minden válogatott kerettag figyelmét a VSZ 3. számú mellékletének 7 pontjára: 

http://bettimotel.hu/
https://www.facebook.com/pages/Ben-Joe/247950241910043


„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), Felnőtt 
és ifjúsági korosztályú versenyzőknél Grand Slam vagy World Open versenyen, Junior és 
Senior korosztályú versenyzőknél WDSF Open versenyeken képviseli országunkat a 
válogatott keret képzés időpontjában.  

• Ha a válogatott keret képzést a páros önhibáján kívül, betegség, sérülés vagy más 
akadályozó ok miatt kényszerült kihagyni, akkor a páros Tagszervezetének vezetője az 
versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tagtól kérvényezheti megfelelő 
indoklás, igazolások benyújtásával a hiányzás elfogadásának lehetőségét. 

• Amennyiben a páros szétválik, elveszíti válogatott keret tagságát. A szétvált páros 
kedvezményes díjért továbbra is részt vehet a válogatott keret képzéseken. 

• 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.” 
 

Részvételnek az egész napos megjelenés számít! 
 
Azok a párosok, akik vagy standard, vagy latin táncokból kiérdemelték a kerettagságot, és 
szeretnének részt venni a másik táncág csoportos óráján is, térítés fejében – 3 000 Ft/fő - 
tehetik azt meg. Mind a párosok, mind a trénerek részvételi szándékukat a honlapunkon az 
Eseménynaptárban található internetes felületen keresztül jelezzék 
(http://mtasz.hu/versenytanc-valogatott-keret-kepzes/), határidő: 2017. október 30. 
 
A válogatott képzés minden versenytánc tréner, edző, sportoktató, pontozóbíró és döntnök 
számára is nyitott. A képzésen való részvétel díja: 

• 2017-es licence-el rendelkező pontozóbíróknak, döntnököknek, edzőknek, trénereknek, 
érdeklődőknek 6 000 Ft/képzés 
 

A képzési díjat a képzés időpontját megelőzően vagy a helyszínen kell befizetni a Magyar 
TáncSport Szakszövetség számlájára vagy pénztárába. Jelentkezés 2017. október 30-ig a 
honlapunkon az Eseménynaptárban található internetes felületen keresztül lehetséges. Aki 
a jelentkezési határidő után adja le regisztrációját, annak a képzésért +2 000 Ft/fő pótdíjat 
számolunk fel. 
 
A válogatott keret képzéseken való részvétel beleszámít a pontozóbírók besorolási 
pontértékébe (egy egész napos képzésen való részvétel= 2 pont) 
 
Bankszámlaszám: 11709002-20013671 A befizetéseknél a közleményben a résztvevő neve mellett 
kérjük feltüntetni a ’válogatott képzés’ megnevezést is. 
 
Budapest, 2017. szeptember 29. 

Üdvözlettel, 
Rimányi Judit 

Vt. szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag 

http://mtasz.hu/versenytanc-valogatott-keret-kepzes/

