Az MTáSZ Versenytánc Szakági elnökségének 2012. évi szakmai beszámolója

Válogatott keret
A Magyar Tánc Sport Szakszövetség versenytánc szakága a válogatott keretet
folyamatosan felülvizsgálta és megállapította a keretbeli tagságot. A 2012. évi
válogatott keret tagjai a 2012-es Magyar Bajnokságok után kerültek kiválasztásra.
A versenytáncosok edzői, trénerei is látogatták a válogatott edzéseket, a
továbbiakban is várjuk őket, hogy segítsék tanítványaik fejlődését. A Vt. Szakág
ezúton is szeretné megköszönni azon tagszervezetek munkáját, akik 2012-ben
segítették a válogatott keret tréningezési lehetőségeit.
A Vt. Szakág a válogatott keret fejlődése végett a 2012-es évben hazai és
nemzetközi trénerekkel tartotta a válogatott keret munkáját.
A Vt. Szakág elnöksége a kiemelt világversenyekre, meghívásokra az esetek
többségében a válogatott keret tagjai közül delegált párosokat az MTáSZ Elnökség
jóváhagyásával. A képzésekről az MTáSZ honlapján a Hírek menüpontban és emailben értesítette a válogatott keret tagjait a tagszervezetein keresztül. A válogatott
keret képzéssel kapcsolatos egyeztetéseket követően kiértesítettünk mindenkit, de
csak a végleges és pontos információk tükrében tudtuk kiírni a programot.
A képzések időpontjait sokszor az oktatók kapacitásához kellett igazítani, ezért azok
hétköznapi napokon kerültek megtartásra. A Válogatott kerettel kapcsolatos
információk a Facebookon is megtalálhatóak voltak, ahol kiírtuk a programokat és a
válogatott edzést fotókkal, hozzászólásokkal népszerűsítettük.
Kiemelt versenyek utazási költség tervezete
A Vt. Szakág a 2012-es évben is anyagi hozzájárulást biztosított a Nemzetközi
Kiemelt Versenyekre történő utazásokhoz. A 2012-es évben a Kiemelt versenyeken
való részvételhez 1.700 000 forintos hozzájárulás került felosztásra. A
delegálásokhoz tartozó támogatási összegeket a Vt. Szakág elnöksége a delegálási
előterjesztésével egyidejűleg javasolta elfogadásra az MTáSZ Elnöksége felé.
Az összeg felosztásánál a Vt. Szakág elnöksége a kiemelt verseny helyszínét,
távolságát, jellegét, a delegálandó párok hazai és nemzetközi eredményeit is
figyelembe vette. Számos WDSF kiemelt versenynek sajnos év közben alakult ki a
végleges dátuma vagy a helyszíne.
Eredmények
A latin-amerikai táncok 2012-es bajnok párosa Andrea Silvestri és Váradi Martina EB
20. helyezést értek el és utána másik világszövetséghez igazoltak át,ezért tőlük már
nem várhattunk nemzetközi kiemelkedő eredményt. A 2012-es Magyar Bajnokság 2.
helyezett párosa Stefano Vidoni és Tóth Orsolya EB 29. helyezés, utána ők is
befejezték a közös munkát együtt, így tőlük sem volt várható további nemzetközi
eredmény. A delegált párjaink VB-re Nagymihály Balázs-Szalai Ágnes VB 63.
helyezés, Kovács László és Kelemen Erika VB 52. helyezés.

Standard táncokban László Csaba és Páli Viktória VB-n és EB-n is 15. helyezés, EBn Szepesi József-Farkas Bettina EB 38. helyezés, Zsom Olivér és Vozár Boglárka
VB 48. helyezés. A 2012-es évben az ifjúsági korosztályú pár, Hegyes Bertalan és
Kis Violetta, St VB 28.,EB 22, La VB 38. EB 28., 10T VB 12, 10T EB 11., U21 La VB
38., a felnőttek között 10T EB 24., 10T VB 19. helyezés. Európa Unio Bajnokság
standard táncokban Jéri Tamás és Szepesi Lilla 12. helyezés, latin táncokban Bódi
Ferenc és Gyurits Diána 5. helyezés.
Delegált formációs csapataink 2012-ben a WDSF Standard formációs VB-n
holtversenyben 8. helyezés Ködmön TSE és a Szilver TSE. 2012-ben nem tartottak
formációs standard EB-t.
Latin formációs EB-n 10.helyezés holtversenyben a Gála TE és a Botafogo TE, VB-n
Gála TSE 14. helyezés, a Botafogo TE nem utazott ki.
A Standard, Latin-amerikai táncok és a Tíztánc EB-n, VB-n, Unió Bajnokságon,
Európa és Világkupán minden delegált pár a tőlük elvárható helyezést hozták 2012ben.
Utánpótlás nevelés
Az utánpótlás nevelés jelenleg is az egyesületek keretein belül történik, de a
versenytánc szakág az utánpótlás és a junior korosztályú válogatott keret tagok
számára 2012-ben is tartott válogatott továbbképzéseket. Az Utánpótláskorú
versenyzőknél az egyesületekben általában a versenyzők mellett tevékenykedő
szakemberek állítják össze az egyénre szabott felkészülési edzéstervet,
koreográfiákat a párok igényeihez és lehetőségeihez képest. A Vt. Szakág elnöksége
ehhez tudott plusz segítséget nyújtani a válogatott keret továbbképzésekkel. Ennél a
korosztálynál döntő szempont a tréner, edző által folyamatosan felügyelt edzés,
mivel csupán így lehet egyenletes fejlődési folyamatot elérni. A rendszeres edzői
kontroll elengedhetetlen. Sajnos nem minden utánpótlás korosztályú páros edzője,
oktatója vesz/vett részt a válogatott továbbképzéseken 2012-ben sem, ahol friss
információkhoz, ötletekhez jutott volna, ezzel megkönnyítve a jövőre nézve saját
munkáját is.
A Vt. Szakág által tervezett 2012-es válogatott keret továbbképzések is ezt a célt
szolgálták, és ezúton ismét felhívjuk az edzők, trénerek figyelmét, hogy kövessék
figyelemmel a válogatott kerettel kapcsolatos képzések időpontjait,mert ezeken a
képzéseken hasznos információkhoz juthatnak. Az információkért nem kell több száz
vagy ezer km-t utazni,mivel hazánkba többször érkeznek a világ számos pontjain is
tanító trénerek,akik tudják segíteni a hazai edzők munkáját, – persze, ha eljöttek
volna azok a személyek a képzésekre,akiknek igazából szólt - a tapasztalat cserével
sokat lehet tenni az utánpótlás fejlődése érdekében is.
Edző továbbképzés
Az edző továbbképzést a Vt. Szakág a Szakfelügyelő szervezet képzésein túl is
fontosnak tartja, ezzel biztosítva, hogy ne csak a párosok, hanem minden érdeklődő
táncszakemberek (trénerek, edzők, táncpedagógusok) naprakész információhoz
jussanak.
A válogatott keret párosok trénerei, edzői eddig is megtekinthették a képzéseket,
ingyenesen vehettek részt a válogatott keret képzésein, így adott esetben a képzésre
érkezők 3-6 órányi képzéssel gazdagodhattak. Az oktatás hatékonysága érdekében

ezeknek a lehetőségeknek jobban előre tervezhetőnek kellene lenniük, amely a
korábban a válogatott keretnél már elmondottak alapján nem mindig kivitelezhető. A
kollégák is mind hétköznap, mind hétvégén a napi munkával túlterheltek, ezért sokan
időhiány miatt nem tudtak eljönni a képzésekre.
A 2013-as évben is várunk minden táncszakembert a válogatott kerethez kapcsolódó
képzésekre, ahol a trénerek,edzők megfelelő információhoz juthatnak.
Versenyrendezés
A Vt. Szakág ismételt kezdeményezésére a 2012-es évben a Kiemelt Versenyek
közül a Standard, a Latin és a Tíztánc Magyar Bajnokság a Magyar TáncSport
Szakszövetség szervezésében került megrendezésre.
A tagszervezetek felé 2011. szeptember 30-ig megküldtük a 2012. évi Kiemelt
Versenyek pályázati kiírását. A beérkezett pályázatokat a Vt. Szakág elnöksége
soron következő ülésén elbírálta, és az eredményt elfogadásra javasolta az MTáSZ
elnöksége felé.
Örömmel mondhatjuk, hogy a klubközi versenyek rendezési kérelmét a szervezők
szinte már egy évre előre leadták 2012-es évre is, ezáltal könnyebben tervezhetőbb
volt a hazai versenynaptár. A Vt. Szakág elnöksége a továbbiakban is várja a
Tagszervezetek versenyrendezési kérelmeit.
Döntnöki jelentések
A Vt. Szakág a döntnöki jelentéseket 2012-ben is figyelemmel kísérte, mivel ezek
alapján tud informálódni a versenyen történtekről és az esetleges problémákról.
Általánosságban a 2012-es versenyeken a fő problémák abból adódtak, hogy az
egyesületi vezetők nem záradékolták helyesen januárban a versenykönyveket, vagy
egyáltalán nem is záradékolták. A tagszervezeti képviselők és a szakmai vezetők
felelőssége, hogy a záradékolásnál az osztály- és korosztályváltást helyesen kerüljön
be a versenyzők könyvébe. Erre 2012. januárban is felhívtuk a figyelmet,de sajnos
nem minden tagszervezet volt körültekintő. Sokszor a korosztályokat nem írták be az
adott naptári évre vonatkozóan, így a párosnál például csak a 2012-es területi
bajnokságok környékén derül ki, hogy már másik korosztályhoz tartozott. A másik
fontos probléma a Sporttörvény előírása alapján a sportorvosi igazolás megléte volt,
amely az ifjúsági korosztálynál maximum ½ év, felnőtteknél pedig 1 év.
A figurakatalógus és a ruhaszabályzat betartása és betartatása 2012-ben is a
döntnök fontos feladata volt. A Vt. Szakág elnöksége 2012. januárban alakította ki a
2012. évi döntnöki kört, csak azok a döntnökök tevékenykedhettek ebben az évben
is, akiket a Vt. szakág elnöksége erre a feladatra kijelölt.
A versenyszervezők, rendezők felelőssége, hogy ellenőrizzék a versenyeken a
versenykönyveket és a rendező minden szabálytalan könyvet köteles a döntnök elé
tenni, aki megvizsgálja annak szabályosságát vagy szabálytalanságát.

Versenynaptár
A Vt. Szakág elnöksége folyamatosan karbantartotta a versenynaptárt
(korcsoportonkénti bontásban, időrendi sorrendben, kiemelt és klubközi versenyeket
együttesen), a mindenkor érvényes WDSF nemzetközi versenynaptárt is figyelembe
véve.
A versenynaptár 2012-ben a klubközi versenyek mellett a kiemelt versenyeket,
valamint a nyitott hazai nemzetközi táncversenyeket is tartalmazta. A hazai
versenynaptár elkészítésénél nagyon nagy problémát jelent, hogy a nemzetközi
versenyek időpontjai sem kerülnek időben tudomásunkra.
Az esetleges módosítások miatt megértést kérünk a rendezőktől és a
tagszervezetektől, hiszen ezek azért szükségesek, hogy a hazai párok ne kerüljenek
hátrányos helyzetbe a nemzetközi versenyeken való részvétel tekintetében.
Ugyanakkor az egyesületek támogatását is kérjük, hiszen egy open verseny
áthelyezése miatt esetlegesen hazai versenyek kerülhetnek módosításra vagy válnak
esetlegesen megrendezhetetlenné.
A Vt. Szakág felhívja a rendezők figyelmét, hogy időben (több hónappal előre, jobb
esetben ½ évvel, de akár 1 évvel előre is) kezdjék el versenyük megszervezését,
hogy ne a verseny időpontja előtt 2-3 héttel kelljen módosítani a helyszínt, vagy a
korcsoportokat, osztályokat.
A Szövetség honlapján 2012-ben is minden hónapban olvasható volt a mindenkor
aktuális versenynaptár.
Országos Bajnokságok
A 2012-es évben is a II. félévben kerültek megrendezésre a Standard és Latinamerikai táncok korosztályos Országos Bajnokságai, ezáltal tervezhetőbbé váltak az
egyesületeken belül a felkészülési folyamatok.
Versenyszabályzat
A 2012-től érvényes új Versenyszabályzatot (VSZ) a 2011-es decemberi kihirdetéstől
számítva letölthető volt az MTáSZ honlapról is.
A VSZ tartalmának módosításakor a Vt. Szakág mindig követi az WDSF
módosításokat, és tekintetbe veszi az országonkénti különbségeket is.
A hazai párok továbbra is részt vehetnek a határmenti országok klubközi versenyein,
ahol a VSZ szerint továbbjutó pontokat és teljesített verseny-darabszámot
gyűjthettek. Ezeknek a versenyeknek az eredményeit is a tagszervezet
képviselőknek kellett beírni 2012-ben a versenykönyvekbe. Az alábbi határmenti
országok klubközi versenyei számítanak pontszerzőnek: Szlovénia, Horvátország,
Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia és Szerbia. A Vt. Szakág elnöksége fontosnak
tartja a szomszédos országokkal történő együttműködést, ezért a 2012-es évben is
számos tagszervezet párosai voltak nemzetközi nyitott versenyeken (WDSF Open,
Open és Klubközi versenyek).
A 2014-es VSZ módosításokhoz a Vt. Szakág továbbra is várja a tagszervezetek
észrevételeit és javaslatait a jövőre nézve.

Televíziós felvételek
A nézők azokat a versenyeket láthatták 2012-ben is a Duna Televízióban,
amelyeknek rendezői a 2011-ben beadott versenyrendezési kérelmükben kérték a
TV-s felvételt, megfeleltek a feltételeknek és aláírták a szerződést. 2013-ban is ezen
a csatornán lesznek láthatóak a tánckedvelő közönség, a versenytánc szerelmesei
számára a táncversenyeink.
Kapcsolatok
A Vt. Szakág 2012-ben is fontosnak tartotta, hogy az WDSF-el, az MTáSZ
Elnökséggel, a Főtitkárral és az irodával folyamatos legyen az együttműködés a
gyors és a hatékony információáramlásban.
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