
1. helyzetelemzés: 

1.1. sportág 2013. évi kvalifikációs versenyein, világbajnokságokon és Európa-bajnokságokon elért 
eredményeinek értékelése (június 15-ig megrendezésre kerülő versenyekről)  
(felelős: Fischer Mariann, Juhász Péter) 

Akrobatikus rock'n'roll-ban az eddig megrendezésre került világversenyeken való szereplés 
értékelése vegyes, sajnos több dobogós eredményre számítottunk, azonban szép számmal 
sikerült döntős eredményeket elérni. Reméljük, hogy az ősz folyamán ezeket az 
eredményeket érmes helyezésekre tudjuk váltani. 

Verseny 
dátuma Versenyhelyszín Páros /Formáció neve Verseny Helyezés

2013.04.20. Cracow Ihász Tibor- Rajnai 
Barbara

Felnőtt B 
Világkupa 5.hely

2013.04.20. Cracow Bánhidi Dániel- Révész 
Panna

Felnőtt B 
Világkupa 12.hely

2013.06.01. Geneve Ihász Tibor- Rajnai 
Barbara

Felnőtt B 
Világkupa 6.hely

2013.06.01. Geneve Bánhidi Dániel- Révész 
Panna

Felnőtt B 
Világkupa 2.hely

2013.04.20. Cracow Czanik László- Bujtor Sára Serdülő Világkupa 2.hely

2013.04.20. Cracow Baumgartner Dániel- 
Babos Dominika Serdülő Világkupa 12.hely

2013.06.01. Geneve Czanik László- Bujtor Sára Serdülő Európa 
Bajnokság 12.hely

2013.04.20. Cracow Ilcsik Márk- Novák 
Dorottya Junior Világkupa 4.hely

2013.04.20. Cracow Jurecska Bálint- Kispál 
Luca Junior Világkupa 9.hely

2013.06.01. Geneve Ilcsik Márk- Novák 
Dorottya

Junior Európa-
bajnokság 2.hely

2013.06.01. Geneve Deli Alex- Varga Alexandra Junior Európa-
bajnokság 8.hely

2013.06.01. Geneve Jurecska Bálint- Kispál 
Luca

Junior Európa-
bajnokság 11.hely

2013.03.23. Lyon- France Szupergirls
Felnőtt női 

nagyformáció 
Európa-bajnokság

4.hely

2013.03.23. Lyon- France Invictus
Felnőtt női 

nagyformáció 
Európa-bajnokság

5.hely

2013.03.23. Lyon- France Ladies
Felnőtt női 

nagyformáció 
Európa-bajnokság

7.hely



Sportágunk sajnos abban a speciális helyzetben van, hogy a nemzetközi versenyeken szinte 
kizárólag európai sportolók indulnak. Ez abból eredhet, hogy a versenysport elterjedésekor 
Európa olyan magas színvonalat ért el, hogy a távolabbi kontinensek versenyzői nem tudtak 
komoly eredményeket elérni és ezért – nem olimpiai sportág lévén – nem kívántak komoly 
erőfeszítést tenni a versenyzők képzésére, versenyeztetésére. Ezt a problémát a WRRC 
most egy komoly, minden kontinesre kiterjedő programmal kívánja orvosolni. Az első siker 
ezen a téren, hogy ebben az évben Ázsia képviseletében elsőként India csatlakozott a  
nemzetközi vérkeringéshez – magyar oktatók közreműködésével. A következő néhány évben 
– a programnak köszönhetően – várhatóan ugrásszerűen megnő a kontinensek, tagországok 
és versenyzők létszáma.  

1.2. A sportág 2014. évre tervezett szakmai programja, megjelölve a tervezett költségeket és azok 
forrását: 

- a versenysport területén (felelős: Fischer Mariann, Juhász Péter) 

- az oktatási intézményekben folyó középfokú edzőképzések tematikájának 
egységesítése, oktatók és vizsgáztatók kijelölése a szakmai eredmények 
figyelembevételével, 

- edzői, pontozóbírói, versenyfelügyelői, számlálói továbbképzési rendszer 
működtetése hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján, 

- versenyrendszer működtetése, folyamatos fejlesztése, versenyrendezéssel 
kapcsolatos elvárások pontos meghatározása és azok végrehajtásának ellenőrzése, 
az igény szerinti módosítások megfogalmazása és végrehajtása, 

- a szakági válogatott keret edzéseinek külföldi trénerek, hazai eredményes 
szakemberek és neves sporttudományi és egyéb szakemberek bevonásával történő 
lebonyolítása,  

- a sportdiplomáciai tevekénység bővítése, intenzitásának növelése, a nemzetközi 
közgyűléseken való aktív részvétel, szerepvállalás a sportág nemzetközi 
munkájában, 


- amennyiben sportolóink versenyeztetését az eddigieknél jóval komolyabban tudjuk 

támogatni, szeretnénk sportdiplomatáink, szakembereink nemzetközi delegálását, 
nemzetközi szerepvállalását is lehetővé tenni, segíteni. Tervezzük, hogy kiemelt 
nemzetközi versenyekre a sportolók mellett sportdiplomatáink is utazhassanak 
kísérőként, valamint a WRRC közgyűlésein és találkozóin aktív csapattal 
képviselhessük a magyar szakembereket. A magyar sportolók és szakemberek 
jelenleg komoly nemzetközi megbecsülésnek örvendenek, ezt a pozíciót kívánjuk 
megtartani, sőt erősíteni. Ez most, amikor a WRRC óriási munkát fordít a 
tagországok kibővítésére, még fontosabb, mint eddig volt! Éves szinten kb. 12-15 
kiemelt nemzetközi rendezvény van, amelyre delegációt küldenénk. (250.000 Ft/
alkalom – utazás, szállás, étkezés, napidíj…), 

- kiemelt nemzetközi versenyekre történő delegálás, az azokon való részvétel 
biztosítása, elősegítése, ezen versenyekre az edzők valamint a szövetségi 
képviselők részvételének biztosítása, 

A WRRC versenynaptár sajnos ebben a pillanatban még nagyon hiányos, nem kerültek fel a 
világkupa sorozat állomásai, valamint az európabajnokságok helyszínei. 
Az előző évek gyakorlata azt mutatja, hogy a beállított utazási keret összeg rendkívül 
alacsony (~1 200 000-) volt. 

Beállított összeg

Nemzetközi szerepvállalások 3 000 000-



A mellékelt táblázat 3 kiemelt verseny táncosokra és edzőkre háruló költségei tartalmazza! 
Az összegek magukért beszélnek, mindenképpen a rendelkezésre álló keret növelése a cél! 
Az útiköltség támogatások az elért eredmény és a távolság függvényében kerülnek 
kifizetésre. 
A 2014- es évben még várható 3 európabajnokság és legalább 6 világkupa.  
Várható helyszínek: Rimini, Lyon, Szentpétervár, Krakkó, Genf. 



- az utánpótlás-nevelés területén (felelős: Fischer Mariann, Juhász Péter, Szatmári-Nagy Szilvia) 

1.3. Jelenlegi szakmai és infrastrukturális feltételekben tervezett változások és azok költségei: 

- a szakember képzés területén (felelős: Fischer Mariann, Juhász Péter, Szatmári-Nagy Szilvia, Kis 
Katalin, Németh Péter) 

Akrobatikus rock’n’roll középfokú szakember képzés több oktatási intézményben folyik. (TF, 
BSU,...) Minden évben meghírdetésre kerülnek a képzések. Célunk az intézményekben 
folytatott munka felülvizsgálata és a szakmai képzések egységesítése központilag elfogadott 
tematika szerint. 

Akrobatikus rock’n’roll szakág részéről, több továbbképzést tervezünk minden területen. 
Fontosnak tartjuk a szakemberek továbbképzését az összes szegmensben, különös 
tekintettel arra, hogy a WRRC által 2014-re tervezett pontozástechnikai, számlálási és 
akrobatikák kategorizálási szabályváltozásai, nagyban befolyásolják a szakág és a 
tagszervezetek munkáját.  

A továbbképzések költségvetése a következő tételekből áll össze: terembérlet, előadók 
költségei, rendező költségei, nyomtatványok, kiadványok és eszközbeszerzés. 

Időpont Helyszín Versenytípus Delegálás Ktg. / fő Össz. Ktg.

2014.10.11. Graz- AUT
VB Felnőtt 

Lányformáció, 
VM Main Class

3x16 fő, 2 
páros, 5 

edző

15 000-/
fő 855 000-

2014.11.01. Moscow- RUS VM Main Class 2 páros, 2 
edző

80 000-/
fő 480 000-

2014.11.01. Schaffhausen- 
SUI

VB Junior 
Lányformáció,  
Youth, Junior

3x12 fő, 6 
páros+ 2 
kiemelt, 6 

edző

50 000- 2 900 000-

Beállított összeg

Utazási költségek 10 000 000-

Továbbképzések Alkalmak 
száma

Részvételi 
kötelezettség

Beállított 
összeg

Edzői 2 1 800 000-

Pontozóbírói, 
technikai pontozóbírói 2 1 600 000-

Versenyfelügyelői 2 1 200 000-

Továbbképzések



A képzések költségvetése a következő tételekből áll össze: terembérlet, előadók költségei, 
rendező költségei, nyomtatványok, kiadványok és eszközbeszerzés. 


Tematikák kialakításának főbb témakörei 

• Etika, felelősség tudat 

• Versenyszabályzat ismertetése 

• Pontozólapok ismertetése 

• WRRC változások ismertetése 

• Szabály változások 

• Pontozóbírói 

• Technikai pontozóbírói 

• Versenyfelügyelői 

• Számlálóbírói 

• Kategóriák sajátosságai, pontozási eltérések 

• Számlálói ismeretek (számláló program) 

• Formációs akrobatikák besorolásának szempontjai 

• C kategória sajatosságai (junior kategóriás akrobatikák értéke) 

• B kategória figurakatalógusa 

• A kategória akrobatikái 


A WRRC új pontozási rendszere megkívánja a technikai fejlesztéseket, amely a szoftver- és 
eszközvásárlást valamint karbantartást igényel. Bevezetése a 2014-es év elejére esik. 

Számlálói 1 1 100 000-

Alkalmak 
száma

Részvételi 
kötelezettség

Beállított 
összegTovábbképzések

Képzések Alkalmak 
száma

Beállított 
összeg

Edzői 1 000 000-

Pontozóbírói 1 450 000-

Számlálóbírói 1 100 000-



- a hazai rendezésű nemzetközi versenyek területén (felelős: Fischer Mariann, Juhász Péter, Elek 
István és Domokos István) 

Az akrobatikus rock'n'roll szakág részéről nagyon kevés nemzetközi verseny került 
megrendezére az elmúlt években. Ennek oka vélhetően a nagyon magas rendezési költség, 
melyet a tagszervezetek nem tudnak bevállalni.  

Magyarország megítélésében nagyon nagy jelentőséggel bírna, ha rendszeresen lehetnének 
színvonalas hazai rendezésű világversenyek, a lebonyolításban a szövetség komoly részt 
vállalhatna. Az elmúlt néhány évben csupán klubok szintjén történt kiemelt nemzetközi 
versenyek szervezése (Felnőtt A osztályos Euróba Bajnokság, World Masters (Világkupa), 
Junior és Serdülő Világkupa).  

A szakág Magyar Bajnokságainak megrendezése is kerülhetne szövetségi kézbe a színvonal 
növelése érdekében. 

- a sportegészségügyi és doppingellenes tevékenység területén (felelős: Fischer Mariann, Juhász 
Péter és Domokos István) 

A Szövetség doppingellenes tevékenységének keretében tájékoztató és felvilágosító 
előadásokat szervez sportolói, sportszakemberei számára valamint doppingellenőrzés 
elvégzését kezdeményezi saját versenyein. 
2. Válogatott keretek („A” és „B”) névsora (SE, szül. év, versenyszám):  
(felelős: Fischer Mariann, Juhász Péter) 

Az akrobatikus rock’n’roll szakág részéről két darab kétnapos edzést tervezünk, a kiadások 
(az oktatók óradíja úti-, szállás és ellátási költsége, terembérlet, technikai kiadások, 
amennyiben az anyagi keret engedi az edzők, versenyzők úti-, ellátási költsége) 
finanszírozására 2 500 000- forint kerül beállításra.  
A válogatott keret képzéseit, illetve edzéseit külföldi szakemberek és a hazai neves 
szakemberek közreműködésével tervezzük. 
A válogatott keret tagjai az eddigi gyakorlathoz hűen a felnőtt B kategória versenyzőiből 
kerülnek ki. Szándékunkban áll a felnőtt A kategória aktív és a felkészülésben lévő 
párosainak bevonása.  
Tervezzük a felnőtt C kategória és az utánpótlás páros kategóriák  bevonását, mert a 
szakmai fejlődésük és a motiváció növelése érdekében elengedhetetlennek érezzük a 
részvételüket. Kategóriánként 3 kiemelt páros és edzőik teljes finanszírozása szerepel 
terveink között.  

Beállított összeg

Eszközvásárlás 3 000 000-

Szoftvervásárlás 1 000 000-

Karbantartás 1 000 000-

Versenyrendezés Beállított összeg

Világkupa 6 000 000-

Magyar Bajnokság, Ranglista 4 000 000-



3. A 2014. évi tervezett eredményességi célkitűzések (EB, VB, Világjátékok):  
(felelős: Fischer Mariann, Juhász Péter) 

4. Egyes szakmai mutatók területén kitűzött célok:  
(felelős: Fischer Mariann, Juhász Péter) 

Magyarország szakemberei több munkacsoportban is részt vesznek nemzetközi szinten. A 
2014-ben bevezetésre kerülő új pontozási rendszer kialakításban, oktatásában, valamint az 
új tagországok bevonására kialakított csapatokban. Ezekre a feladatokra nagyon büszkék 
vagyunk, és tervezzük a munkafolyamatok egy részének megvalósítását hazai helyszíneken 
a WRRC-vel együttműködve. (Nemzetközi pontozóbírói képzések, nemzetközi edzőtáborok 
hazai szakemberek vezetésével, stb.) 

Beállított összeg

Válogatott keret 2 500 000-

Felnőtt A kategória névsor Egyesületek

Németh Árpád - Györkös Eszter Pink Panters - 4 Muskétás

Báger Balázs - Mitre Dóra Galaxy, Szombathely

Felnőtt B kategória névsor Egyesületek

Ihász Tibor - Rajnai Barbara Masters, Budapest

Tramontini Péter - Gál Boglárka 4 Muskétás, Budapest

Bánhidi Dániel - Révész Panni Rock and Magic, Budapest

Ábrahám Dániel - Harangozó Boglárka Musztáng, Budapest

Balázs Ágoston - Balázs Helga Fortuna, Gyöngyös

Ócsvári Ádám - Kiss Dorottya Musztáng, Budapest

Halász Gergő - Burai Nikolett 4 Muskétás, Budapest

Horváth András - Farkas Viktória Rockin' Board, Budapest

Vajda Tamás - Oravecz Zsófia Musztáng, Budapest

Ambrus Attila - Hlinka Vivien 4 Muskétás, Budapest

Szempontok Darabszámok Verseny Kategória 

Aranyérmek 
száma 1 Világkupa Felnőtt B

Érmek száma 2 Eb, Vb, Vk Utánpótlás, 
felnőtt B

Pontszerző 
helyezések 
száma

6 Világkupa Felnőtt B, 
Utánpótlás



Az akrobatikus rock'n'roll szakág részéről beállított 2 válogatott edzőtábor hivatott azon 
munkák (mentális tulajdonságok és motiváció fejlesztése, technikai tudásszint emelése) 
elvégzésére, melyek nem minden esetben tudnak megvalósulni tagszervezeti szinten. Ezen 
eredmények elérésére, előadások kerülnek beépítésre a programba. Az elmúlt év sikere 
alapján 2014-ben is tervezzük, hogy a válogatott táborral egyidejűleg kerüljön 
megrendezésre minél több szakmai továbbképzés.  

Az egyesületi munka jelentőségét is meg kell említeni, mivel a munka (fizikai állapot 
fejlesztése, technikai tudásszint emelése, stb.) oroszlánrésze ott zajlik. 


5. A felkészülés szakaszai és kiemelt feladatai éves bontásban:  
(felelős: Fischer Mariann, Juhász Péter) 

6. A válogatás elvei: (felelős: Fischer Mariann, Juhász Péter) 

Az akrobatikus rock'n'roll szakág felnőtt páros mezőnye sajnos nagyon kicsi, a válogatott 
keretben a ranglista első 10 felnőtt B párosa és az összes A kategóriás páros helyet kap. 

A jelenlegi válogatott a felnőtt ’B’ és ’A’ osztályos sportolókból áll, de szükségesnek érezzük, 
hogy a keretet kibővítsük a két utánpótlás kategória (serdülő és junior), valamint a felnőtt ’C’ 
osztály táncosaival. Mivel a felnőtt kategóriák nem tánctudás szerint, hanem akrobatikus 
elemek megengedett szintje alapján vannak megkülönböztetve, ezért nagyon fontos, hogy 
az alacsonyabb kategória legsikeresebb párosai számára segítséget nyújtsunk a 
kategóriaváltáshoz. 

A válogatottba meghívott táncosokat két csoportban képzeljük el: 

- kiemelt válogatott páros (minden kategóriából a 3 legjobb pár a ranglista alapján) 

- válogatott páros (ranglistahelyezés alapján meghívott párosok) 

A különböző csoportok költségtérítés és szakmai irányítás szempontjából is eltérő szintet 
jelentenek. 

7. A sportág utánpótlás helyzete: (felelős: Fischer Mariann, Juhász Péter és Szatmári-Nagy Szilvia) 

Az akrobatikus rock'n'roll szakág utánpótlás helyzete rendkívül jó,nagyon sok páros és 
formáció vesz részt a versenyeken , az egyetlen probléma amit nem sikerült még megoldani, 
hogy a páros versenyzők nagyobb számban jussanak el felnőtt kategóriákban. Ennek 

Hónapok

Január- február Alapozó időszak, válogatott tábor

Március- április Területi versenyek

Április- május- június Országos-, nemzetközi versenyek

Július- augusztus Egyesületi táborok, válogatott tábor

Szeptember Szintfelhozó időszak

Október- november Területi-, országos-, nemzetközi versenyek

December Technikai fejlesztési időszak



érdekében a lányok korai kiválasztására lenne szükség, hogy elkezdődhessen időben a 
felkészítésűk. 

Az akrobatikus rock'n'roll szakág utánpótlás helyzete rendkívül jó, nagyon sok páros és 

formáció vesz részt hazai és nemzetközi versenyeken – kiemelkedő eredményeket elérve. 

Sportágunkban az egyik legfontosabb megoldandó probléma, hogy a sikeres utánpótlás 
párosok ne hagyják abba sportolói pályafutásukat, mire elérik a felnőtt korosztályokban 
táncolás lehetőségét. 

Egyrészt nagyon büszkék lehetünk a fiatalok nemzetközi eredményeire, másrészt pedig 
megfelelő motivációt kell találni számukra, hogy a céljuk a legmagasabb kategóriában 
versenyzés legyen. Ha lehetőséget biztosítunk a serdülőknek és junioroknak, hogy a felnőtt 
kategóriák top párosaival készüljenek, az a szakmai fejlődésen túl nagyon komoly 
ösztönzést is jelenthet. 

8. A válogatott keretek foglalkozásának szakmai, szervezési feladatai (edzőtáborok, válogató 
versenyek, ciklusrend stb.) (felelős: Fischer Mariann, Juhász Péter és Szatmári-Nagy Szilvia) 

A válogatott eddigi munkáját osztrák szakember irányiította, de 2014-től jelentősen meg 
szeretnénk változtatni a szakmai munkát. Tárgyalást folytatunk két nemzetközileg elismert 
edzővel – Diego Chiodoni és Roman Kolb, táncosként és trénerként egyaránt a világ 
élvonalába tartoznak – hosszútávú együttműködés kialakítására. Be kívánunk vonni a 
válogatott képzésébe sportpszichológust, dietetikust, gyógytornászt, valamint olyan 
sportágak szekembereit, akik a táncosok felkészüléséhez jelentősen hozzá tudnak járulni 
(tornász edző, jazz-tánc oktató….).  

Jelenleg a szakemberek felkérése, szakmai anyagok egyeztetése folyik.  

Évente két közös válogatott tábort tervezünk, melyek a tavaszi és az őszi versenyszezont 
megelőzően kerülnek megrendezésre.  



9. A sportág sportegészségügyi ellátása, sportorvosi hálózat, sporttudományos háttér:  
(felelős: Fischer Mariann, Juhász Péter és Domokos István) 

A Szövetség nem rendelkezik saját sportorvossal, sportegészségügyi háttérrel. 
Sportversenyeinken a területileg illetékes sportegészségügyi szakemberek biztosítják a 
sportorvosi ügyeletet. Sportolóink a törvényben meghatározott rendszerességgel vesznek 
részt sportorvosi vizsgálaton. A Sportkórház által válogatott sportolóinknak biztosított fizikális 
(terheléses) és klinikai vizsgálat lehetőségével eddig igen kis arányban éltek versenyzőink, 
ezen a közeljövőben mindenképpen változtatni szeretnénk. 
A válogatott keret mellett a Szövetség mindezidáig külön egészségügyi szakembert nem 
foglalkoztatott, a válogatott képzésekhez kapcsolódóan eseti és tájékoztató jelleggel 
szerveztünk sportegészségügyi (pl. táplálkozástudományi, anti-dopping) előadásokat. 

Időpont Feladatok

Febuár vége Helyszín kiválasztása, program összeállítása, 
nemzetközi- és magyar oktatók (előadók) 
felkérése, kihírdetés az érintettek felé Augusztus vége




14. A felkészülést befolyásoló tényezők: (felelős: Fischer Mariann, Juhász Péter) 

Az edzők számára évente 2 alkalommal tervezünk továbbképzéseket. Ezen kívül a 
válogatott keret táncosain keresztül szeretnénk segítséget nyújtani az egyesületeknek a 
minél magasabb színvonalú oktatás eléréséhez. Ennek érdekében a válogatott edzések egy 
részét nyitottá kívánjuk tenni szakemberek, táncosok számára – edzéslátogatás formájában. 
Ez a lehetőség vonatkozik a válogatott számára nyújtott elméleti előadásokra is. 

A felkészülést sajnos nagyban befolyásolja, hogy kiemelt versenyeket megelőzően milyen 
nemzetközi szereplésre van lehetősége a párosoknak. A sportolókra nagyon komoly anyagi 
terhek hárulnak, mivel a versenyek teljesen önköltségesek (a rendező nem biztosít semit), a 
szövetség szűkös anyagi helyzete miatt pedig a delegálások támogatása csekély. A 
válogatott sportolók felkészülését jelentősen javítaná, ha a versenyeztetés nem önköltségen 
működne szinte teljes mértékben!  

A válogatott képzés tervezett tematikája: 

- közös edzések 

- egyéni edzések 

- sportpszichológus előadása – személyes konzultáció lehetősége 

- dietetikus előadása – személyes konzultáció lehetősége 

- gyógytornász/masszőr előadása – személyes konzultáció lehetősége 

- más táncműfaj oktatása – elsősorban jazz-training 

- torna és trambulin oktatás 

  



Továbbképzések Összegek Saját Forrás 
(részvételi díjak) Kiadási tételek

Edzői 800 000- ~100x3000= 300 000-
Szakmai anyag készítés, 
előadók tiszteletdíja (30 
000-/fő), terem bérlés

Pontozóbírói, technikai 
pontozóbírói 600 000- ~30x3000= 90 000-

Szakmai anyag készítés, 
előadók tiszteletdíja (30 
000-/fő), terem bérlés

Versenyfelügyelői 200 000- ~10x3000= 30 000-
Szakmai anyag készítés, 
előadók tiszteletdíja (30 
000-/fő), terem bérlés

Számlálói 100 000- ~5x5000= 25 000-
Technikai háttér 

biztosítása, előadó 
tiszteletdíja (30 000-)




(A képzések és továbbképzések összegei mellé tervezve van saját forrás is a részvételi díjak 
formájában. Ezen bevételek előre nem számolhatóak, mert a résztvevők száma fogja 
meghatarozni.) 











Költségvetési tételek Részletek Összegek Bontásban

Nemzetközi 
szerepvállalások 

(3 000 000-)

WRRC pontozási 
rendszer bevezetése 

(5 000 000-)

Eszközvásárlás 3 000 000-

Szoftvervásárlás 1 000 000-
Karbantartás 1 000 000-

Képzések Összegek Saját Forrás (részvételi 
díjak) Kiadási tételek

Edzői 1 000 000- Intézményektől Kiadvány készítése

Pontozóbírói, technikai 
pontozóbírói 450 000- ~10x10 000-= 100 000- 

+ ~10x 5 000-= 50 000-

Szakmai anyag 
készítés, előadók 

tiszteletdíja (30 000-/fő), 
terem bérlés

Számlálói 100 000- ~3x15 000-= 45 000- + 
~3x5 000-= 15 000-

Technikai háttér 
biztosítása, előadó 

tiszteletdíja (30 000-/fő)




15. Az összeallított anyag költségvetési tételei összefoglalva.  





Költségvetési tételek Összegek
Nemzetközi szerepvállalások 3 000 000-

Utazási költségek 10 000 000-

Továbbképzések

Edzői 800 000-

Pontozóbírói, technikai 
pontozóbírói 600 000-

Versenyfelügyelői 200 000-

Számlálói 100 000-

Képzések

Edzői 1 000 000-

Pontozóbírói 450 000-

Számlálóbírói 100 000-

WRRC pontozási rendszer 
bevezetése

Eszközvásárlás 3 000 000-

Szoftvervásárlás 1 000 000-

Karbantartás 1 000 000-

Versenyrendezés
Világkupa 6 000 000-

Magyar Bajnokság, Ranglista 4 000 000-

Válogatott keret 2 500 000-

Összesítés 33 750 000-

Versenyrendezés Kiadási tételek Bevételi tételek

Terem: 400 000- Belépőjegy(10€): ~800db/ 
2 400 000-

Rendezői bérek: 600 000- Nevezési 
díj(10€):~300db/ 900 000-

Hang, fény, dekoráció: 600 000-

Versenyrendezés








Világkupa (6 000 000-)
Nyomdai anyagok: 300 000-

Pontozók (szállás, utazás, 
tiszteletdíj): 3 000 000-

Érmek, kupák: 300 000-

WRRC számlálás: ...............

WRRC jogdíj: ..............

Magyar Bajnokság (2 
napos), Ranglista (4 

000 000-)

Terem: 600 000- Belépőjegy(2000-): 
~1000db/ 2 000 000-

Rendezői bérek: 800 000- Nevezés formáció(1000-): 
600 000-

Nyomdai anyagok: 200 000- Nevezés páros(2000-): 
300 000-

Hang, fény, dekoráció: 400 000-

Érmek, kupák: 300 000-

Mtasz jogdíj: 100 000-

Ranglista díjazás: 300 000-

Pontozók, verseny felügyelők, 
számláló: 800 000-

Felmerülő egyéb ktg.: 500 000-

Kiadási tételek Bevételi tételekVersenyrendezés


