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A PROGRAMMAL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK 
 
Általános: 

1. Nyilvántartott adatok: A program alkalmas kell, hogy legyen a szövetségi nyilvántartások 
részleges kiváltására.  
Az adatbázisban a versenytánc és az akrobatikus rock’n’roll szakágba (továbbiakban 
szakágak) és a Szabadidő sport területéhez tartozó szervezetek, tagszervezetek, versenyzők, 
valamint a tisztségviselők, pontozóbírók, számlálóbírók, döntnökök és versenyfelügyelők 
adatai és a Szövetség által engedélyezett versenyek kerülnek nyilvántartásra. A tagszervezeti 
és a versenyzői nyilvántartásba mindazok az adatok belekerülnek, amelyek szükségesek a 
Magyar Olimpiai Bizottság által üzemeltetett nyilvántartás feltöltéséhez, az MTáSZ valamely 
szervezeti egységének munkájához vagy a versenyek lebonyolításához, azok 
adminisztrálásához nélkülözhetetlenek.  
E program tartja nyilván a versenyzésre jogosult, az MTáSZ által előzetesen regisztrált 
párosokat, formációkat (továbbiakban versenyző egységek). A versenyző egységeknél 
rögzítésre kerülnek az adott szakág által megfogalmazott besorolások, kategorizálások (pl. 
korcsoport, osztály), a besorolást, a kategória-váltást befolyásoló tényezők, a besorolási, 
kategorizálási kritériumok (pl. határszámok) és különböző rangsorok, valamint ezek 
kiszámításához szükséges adatok. 
 

2. A sportolók és tisztségviselők (pontozóbírók, számlálók) regisztrációja a Sportinformációs 
rendszerbe korábban bevitt adatokkal generált adatfile feltöltésével történik. Az újként 
regisztrált személyek új elemként jelennek meg a rendszerben, a korábban már regisztrált, 
licence-üket újító sportolók, tisztségviselők meglévő adataik frissítésével válnak aktívvá. A 
Sportinformációs Rendszerben nem regisztrált személyek (szövetségi tisztségviselők, 
munkatársak, edzők) regisztrációja manuális (szövetségi) adatbevitel útján történik. 
 

3. Versenyző egységek összeállítása: A program tegye lehetővé hogy az összeírási kérelem és 
a formációs csapatok regisztrációjának elektronikus úton való kiváltását. Ezt a funkciót 
speciális joggal rendelkező felhasználók tehetik meg. A tagszervezeti képviselők egy előre 
meghatározott formátumú űrlapot töltenek ki a már regisztrált, számukra is elérhető sportolói 
adatokkal, majd elküldik megerősítésre, jóváhagyásra a Szövetségnek. Ezután történhet a 
Szövetség részéről a megerősítés, hiánypótlás, engedélyezés vagy elutasítás. Az 
engedélyezett versenyző egységekről a tagszervezetek értesítést kapnak, megjelennek a 
saját kezelőfelületükön, nevezhetővé válnak. 

 
4. Versenyrendezési kérelem, versenyek engedélyezése, módosítása, lemondása: Ezt a funkciót 

speciális joggal rendelkező felhasználók tehetik meg. Versenyrendezők egy előre 
meghatározott formátumú űrlapot töltenek ki, majd elküldik megerősítésre a Szövetségnek. 
Ezután történhet a Szövetség részéről a megerősítés, hiánypótlás, engedélyezés vagy 
elutasítás. Az engedélyezett versenyekről a tagszervezetek értesítést kapnak. A szakágak 
által engedélyezett versenyek bekerülnek a hivatalos versenynaptárba.  

 
5. Nevezés, nevezés lemondása, versenyeredmények publikálása, ranglisták: A program 

bevezetését követően mindkét szakág, valamint a szabadidősport versenyeire történő 
nevezés (hazai és külföldi párosoknak, formációknak is), a nevezés lemondása, a 
versenynaptár, a versenyeredmények publikálása, a ranglisták és a bajnoki sorozat 
elkészítése és karbantartása a programon keresztül történik. A nevezési határidő lezárását 
követően a számlálók kész listákat tudnak letölteni a programból, majd a verseny végeztével 
az eredményeket a rendszerbe vissza tudják tölteni. 
Az elektronikus versenykönyv kezelésének lehetősége: Az érintettek bármikor hozzáférhetnek 
az elektronikus versenykönyvhöz, amiből a személye adatok mellett látható a partner adatai a 
teljesített versenyek száma és a megszerzett továbbjutó pontok száma, a táncnemenkénti 
versenyosztályok, kezeli a feljutást is. 
 

6. Versenyvezető testület kijelölése, felkérése: A program bevezetését követően mindkét 
szakág, valamint a szükség esetén a szabadidősport versenyeire történő pontozóbírók, 
döntnökök, versenyfelügyelők és számlálóbírók felkérése és versenyekre történő 
regisztrációja a programon keresztül történik. 
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7. Versenyjelentések, Döntnöki/Versenyfelügyelői jelentések elkészítése: Lehetőség legyen a 
programon keresztül a különböző versenyjelentések beküldésére 

 
Kiemelt elvárások: 
 

 A szoftver bárhonnan és bármikor elérhető és használható legyen, csupán egy internetkapcsolatra 
és egy web böngészőre legyen szükség.  

 A programba adatbiztonsági eljárások legyenek beépítve, majd az üzemeltetés során ezek 
maradéktalanul kerüljenek betartásra. 

 Könnyű kezelhetőség, felhasználóbarát kialakítás.  

 Különböző hozzáférési szintek legyenek elérhetőek (adminisztrátor, szövetségi munkatársak, 
tagszervezeti képviselők, számlálók, versenyrendezők).  

 A rendszerhez kapcsolódó vagy a Szövetség által használt más elektronikus rendszerek 
(regisztrált számlálóprogramok, sportinformációs rendszer) szabványos adatforgalmának 
biztosítása. 

 Jövőbeni fejlesztési lehetőségek biztosítása.  

 A rendszer biztosítson lehetőséget naprakész adatok, kimutatások lekérésére.  

 A hatályos szabályzatok ismerete, teljes körű alkalmazása. 
 
 
 
Szakági, szakterületi kérések: 
 
Akrobatikus Rock and Roll Szakág Nevező programmal szembeni elvárásai: 
 
 
Szabályzatok által meghatározható igények: 
• Az R'n'R VSZ- ben felsorolt, szakterületekre bontott kategóriákba való nevezés 
• Páros kategóriáknál, a páros nevével mely összeírásra került a regisztrációs rendszerben 
• felnőtt B (később A és C) kategóriánál akrobatika kóddal 
• Formációknál, a regisztrációs rendszerben létrehozott névvel és regisztrációs kóddal (VSZ 
mellékletben található) 
• felnőtt nemzeti kategóriáknál akrobatika kóddal 
 
Lányformációs akrobatikákhoz való kódgenerálás: 
• Felnőtt nemzeti kis és nagy formáció esetén az akrobatikák leadásának lehetősége 
• 4 db akrobatika, legördülő menürendszerből választva az akrobatikák főbb (meghatározó) 
paraméterei alapján 
 
Az MTáSZ archivált weboldaláról elérhető lányformációs akrobatikák videói alapján: 
• B kategóriás akrobatikákat kell feldolgozni 
• Fő paraméterek megadásával létrejöjjön az ott szereplő kód (lanyform csatolmány) 
• A videók alapján felálljon egy olyan rendszer, mely ezen paraméterek megadásával bármilyen 
új akrobatikának is kódot generál  
 
Páros A, B és C kategóriás akrobatikák (wrrc által kidolgozás alatt álló) kiindulási érték 
generálás: 
• A és C kategória, későbbi projekt a wrrc valamint a Szakági Bizottság munkája (fejlesztése) 
alapján 
• B kategória, a jelenlegi akrobatika táblázat (bakro csatolmány) feldolgozva szintén legördülő 
menü rendszerből választva 
• Fő akrobatika elemek kiválaszthatósága, érkeztetések és kombinációk hozzárendelhetősége 
• A táblázat szerinti értékek 90%- ban teljesüljenek (1-2 érték nem tökéletes, mivel 
használatban van a táblázat, ezért nem lett felülbírálva, még az előző elnökség munkája)   
• A megadott támpontok alapján bármilyen új ötletre is kiadja azonnal a szorzószámot 
   
Nevezés menete aktuális ranglisták alapján, kiemelések figyelembevétele: 
• Területi versenyre mindenki nevezhető (aki regisztrálva van és megtörtént a páros, vagy 
formációs összeírás) 
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• Országosra a területi ranglisták alapján a magyarországi delegálási szabályok 
figyelembevételével lehet nevezni 
• Kiegészítve a maradék helyek feltöltési szabályaival 
 
• A Nevezést végezheti a páros vagy formáció edzője vagy klubvezetője, szélsőséges esetben 
a területi koordinátor 
• Regisztrációkor beállításra kerül az edző valamint a tagszervezet és klubvezető 
• Nevezés tartalma: név vagy csapatnév, formációnál regisztrációs kód, akrós kategóriáknál a 
kódok, egyesületnév, kategória pontos elnevezése  
 
Feltöltéssel kapcsolatos igények: 
• Elfogadott versenynaptár alapján a versenyek feltöltése választható kategóriákkal 
• Versenyhez tartozó pontozóbírók, versenyfelügyelők és számlálóbírók feltüntetése 
• Aktuális ranglisták feltöltése 
• Verseny végeredmények és részletes pontozások feltöltése 
 
Hozzáférési szintek: 
• Edző  
• Saját párok és formációk nevezési lehetősége, visszamondása 
• Versenyek aktuális nevezési állapotának nyomonkövetési lehetősége 
• Klubvezető 
• Egyesületi párok és formációk nevezési lehetősége, visszamondása  
• Versenyek aktuális nevezési állapotának nyomonkövetési lehetősége 
• Területi koordinátor 
• Területen szereplő összes páros és formáció nevezési lehetősége, visszamondása (felsőbb 
jóváhagyással, vagy igazolással az egyesületi vezetőtől) 
• Egyéb lehetőségek lentebb 
• Versenyfelügyelő 
• Minden versenyhet tartozó Teljes nevezési lista és akrobatika kódok megtekinthetősége  
• Egyéb lehetőségek lentebb 
• Számlálóbíró 
• Ranglisták kezelése, feltöltése 
• Versenyek nevezési listájának kezelése, feldolgozása 
• Versenyek végeredményeinek és részletes pontozásának kezelése, feltöltése  
 
Információ letöltési lehetőségek: 
• Versenyek szervezésében aktívan résztvevők részére a részletes nevezési listák és egyéb 
fontos anyagok letőltési lehetősége 
• Versenyrendező: saját versenyéhez kapcsolódó infó (nevezési listák, lányformációs 
regisztrációk, versenyvezető testület névsor) 
• Versenyfelügyelők, területi koordinátorok és számlálóbírók: minden versenyhez kapcsolódó 
infó (nevezési listák, ranglisták, akrobatika kódok, lányformációs regisztrációk, versenyvezető testület 
névsor) 
 
Kapcsolódó Anyagok: 
• VSZ 
• PVSZ 
• Lányformációs videók, kódolás elmélete melléklet 
• B kategóriás akrobatika táblázat 
 
Szakági bizottság által megfogalmazódott gondolatok (javaslatok): 
Amennyiben a nyertes pályázat elfogadásra kerül és a pályázó mellé a szakág tanácsadót biztosít, 
kérjük a tanácsadó részére is egy piacképes honorárium megállapítását óradíjra bontva (~10.000-/ 
munkaóra).  
Azok az emberek tudják ezt a segítség nyújtást megadni, akik jelenleg is rengeteg társadalmi munkát 
végeznek a szövetség minél jobb működéséért. 
A fontos különbség, hogy ezt a feladatot nem lehet megcsinálni otthon család és/ vagy alvás helyett, 
alkalmazkodni kell a programozó munkaidejéhez. 
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Csak a szakágunk nevezési elvárásainak megértetése egy olyan ember részére, aki nem jártas 
akrobatikában, szerintük közel lehetetlen! 
 
Tételezzük fel, hogy aki pályázatot ad be, felméri a valós igényeket és saját képességeit e területen! 
Jó felkészülést kívánunk minden pályázónak! 
 
 
Szabadidősport és fogyatékkal élők sportjának elvárásai: 
 
Az adminisztrációs és nevezési program ügyében a következő szempontokat tartjuk fontosnak: 
1. Korlátlan regisztrációs lehetőségek biztosítása (bármikor évközben)     
2. A kategóriák folyamatos bővítése 
3. A nevezéseknél a korosztályok automatikus ellenőrzése (és azon belül az arányok megtartása a 

csoportos nevezések esetében)   
4. A nevezéseknél a létszámok automatikus ellenőrzése (csoportos nevezéseknél) 
5. A fogyatékossággal élő emberek számára egyelőre a kerekesszékes táncsport mezőny 

programozása a bővítési lehetőségekkel (akár szabadidő táncsport mindenki/fogyatékossággal 
élő emberek/ részére): 

 D osztály (AK, Q, S) 

 C osztály (AK, T, Q és S, R, Cha) 

 B osztály (AK, T, Q, SF és S, R, Cha, J) 

 A osztály (5 standard, 5 latin) 

 S osztály (5 standard, 5 latin) 

 erőnlét 1 (LWD1), erőnlét 2 (LWD2) 

 combi, duó kategóriák 

 páros, csoportos 
6. A versenyengedéllyel rendelkező sportoló a saját korosztályának azonos táncnemeinek 

szabadidős versenyein nem indulhat (nem nevezhet). 
7. A versenyengedéllyel rendelkező sportoló indulhat (nevezhet) saját korosztályától és táncnemétől 

eltérő szabadidős egyéni, páros és formációs versenyeken. 


