
iktatószám: 19-18/2014 
 

VÁLOGATOTT KÉPZÉS MEGHÍVÓ 
 
Tisztelt Tagszervezetek, 
 
Ezúton értesítünk minden érintettet, hogy a soron következő válogatott keret képzés 2014. 
szeptember 19-én pénteken (minden korosztály számára) Budapesten kerül 
megrendezésre.  
 

A képzés minden regisztrált (versenykönyves) versenyzőnk számára nyitott, de csak a 
válogatott keret tagok számára ingyenes. 

 
Az oktatás pontos helyszíne:  
Arena Event Hall, Budapest Asztalos Sándor u. 9-12.- Dancestation TSE próbaterme 
. 
 
Tervezett program: / a program változtatás jogát fenntartjuk/ 

Utánpótlás válogatott keret képzésterv 
(Gyermek I.-II és Junior I-II korosztályú keret 

tagok) 
 

Válogatott keret képzésterv 
(Ifjúsági, Felnőtt és Senior korosztályú 

kerettagok részére) 

9:00-tól  Regisztráció 
 

8:30-tól Regisztráció 

9:30-10:30 Sportpszichológia 
/Nyitott/ 

Balassa 
Levente 

9:00-10:30 Latin közös óra 
/Nyitott/ 

Holger 
Nitsche 

10:30-
10:45 

Szünet 10:30-
10:45 

Szünet 

10:45-
12:15 

Standard közös 
óra /Nyitott/ 

Sándor 
Judit 

10:45-
12:15 

Latin közös óra 
/Nyitott/ 

Holger 
Nitsche 

12:15-
13:30 

Ebédszünet  12:15-
13:30 

Ebédszünet  

13:30-
15:00 

Latin közös óra 
/Nyitott/ 

Juhász 
Ágnes 

13:30-
15:00 

Standard közös 
óra /Nyitott/ 

Sándor 
Judit 

15:00-
15:15 

Szünet  

15:15-
16:15 

 
Összevont Latin edzés (Zárt) 

Juhász 
Ágnes 

16:15-
16:30 

Szünet  

16:30-
17:30 

 
Összevont Standard edzés (Zárt) 

Sándor 
Judit 

 
Magánórák foglalására is van lehetőség, ezzel kapcsolatban érdeklődni írásban az 
mtasz@mtasz.hu e-mail címen, vagy személyesen, illetve telefonon, a (1) 460-6921-es 
telefonszámon, az MTáSZ irodájánál lehet. 
A magánórák ára: 
Holger Nitsche 120 €/45 perc + 3000 Ft/45 perc teremköltség 
 
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. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy azon párosok, akik a félév során 
megtartott válogatott keret képzések 50 %-án nincsenek jelen, kerettagságukat elveszíthetik. 

mailto:mtasz@mtasz.hu


(Távollét esetén az indoklás kötelező, amelynek elfogadásáról az elnökség dönt.) Részvételnek 
az egész napos megjelenés számít! Gyermek korosztályú válogatott kerettagok esetén 
szülői vagy edzői kíséret kötelező! 
 
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 kérem írásban jelezzék az 
mtasz@mtasz.hu e-mail címen, 2014.szeptember 10-ig. 
 
A válogatott keret képzés minden regisztrált versenyzőnk számára nyitott, részvételi díj 
6000 Ft/fő. A nem válogatott keret tagok a korosztályuknak megfelelő csoport válogatott 
képzésén vehetnek részt.  
 
A válogatott képzés minden versenytánc tréner, edző, sportoktató, pontozóbíró és döntnök 
számára is nyitott. A képzésen való részvétel díja (akinek nincs válogatott keret párosuk): 4.000 
forint/fő.  
 
A képzési díjat a képzés időpontját megelőzően vagy a helyszínen kell befizetni a Magyar 
TáncSport Szakszövetség számlájára vagy pénztárába. Figyelem! A létszám korlátozott! 
Jelentkezés 2014.szeptember 10-ig az mtasz@mtasz.hu e-mail címen. Aki a jelentkezési 
határidő után adja le regisztrációját, annak a képzésért +2000 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, 2014. augusztus 11. 

Üdvözlettel, 
 

Jenei Éva sk. 
Vt. szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag 
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