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A Figurakatalógus változásának 

okai:

• WDSF azaz a nemzetközi szabályozás 

alkalmazása a haza szabályozásban -> 

WDSF Syllabus, WDSF könyvek

• Lépcsőzetes, egymásra épülő osztályok 

kialakítása (különböző tudásszint)

• Döntnökök munkájának segítése-

átláthatatlan figurabontások

• Cél: egységesítés- környező országok 

figurakatalógusaival



Szakirodalom:

A Figurakatalógusban felsorolt figurák az alábbi 
kiadványok szerint értendőek:

• Technique of Latin Dancing by Walter Laird

• Technique of Latin Dancing - SUPPLEMENT by 
Walter Laird

• The Ballroom Technique by the Imperial Society

• Technique of Ballroom Dancing by Guy 
Howard 

• WDSF Technique books



A Figurák

A figurakatalógus figurái osztályokra vannak 

bontva. 

Egy adott osztályban csak az adott 

osztályhoz felsorolt figurák táncolhatók, 

beleértve a figurákhoz tartozó 

megjegyzéseket (note, special note) is. 



Irányok, pozíciók, 

forgásmennyiségek

Az egyes figurák irányait, a kezdő és 

végpozícióit valamint a 

forgásmennyiségeit a táblázatok, vagy 

megjegyzések rovat szerint kell eltáncolni 

(kivéve figurák kötése esetén). 

A figurákat csak a felsorolt könyvek 

szerinti bontásban lehet táncolni.



A figurák kötése

Amennyiben a kezdő és végpozíciók 

és a forgásmennyiségek lehetővé 

teszik, úgy az adott osztályban 

táncolható figurák szabadon 

köthetőek egymással.

Amennyiben a figurák egymáshoz 

kötése szükségessé teszi, a kezdő 

és végpozíciók irányai, és ezáltal a 

forgásmennyiségek változhatnak.



Tehát bontani csak könyv 

szerint lehet a figurákat

De egymáshoz kötni 

szabadon lehet (ha a 

kezdő és végpozíció 

engedi)



Ritmika

A figurák csak a könyvben 

megengedett ritmusokban 

táncolhatóak.



Tartások

Standard táncokban a tánctartás 

kötelező



Tartások

A latin táncokban a kéztartás nélkül 

táncolt figurák időtartama maximum 4 

ütem lehet, a lábváltást nem beleértve, 

kivétel, ha a figura a könyv szerint 

hosszabb ideig táncolható ezen a 

módon.



Bevezető lépések

Standard táncoknál: 

a bevonulásnak (felkérés is) és 
kivonulásnak (meghajlás is) egyértelműen 

el kell különülni a koreográfiától. A 
koreográfia bevezetéseként egy ütemnyi 

bevezető lépés táncolható, de már a 
bevezető lépést is tánctartásba kell 

táncolni 



Bevezető lépések

Latin táncoknál:

a bevonulásnak (felkérés is) és kivonulásnak 
(meghajlás is) egyértelműen el kell különülni 

a koreográfiától. A koreográfia 
bevezetéseként egy ütemnyi preparáció 
táncolható, mely maximum egy lépésből 
(előre, hátra vagy oldalra lépés) és egyéb 

testakciókból ( pl. csípő, felsőtest  
mozgások)  állhat. A pózszerű mozdulatokat, 
és a túlzott vertikális irányú mozdulatokat (pl. 

guggolás) kerülni kell 



Emelések

Emelések nem megengedettek. 

Emelésnek számít, ha egy táncos a 

partnere segítségével egyszerre 

mindkét lábával eltávolodik a talajtól.



A Figurakatalógus ellenőrzés 

módja

az értékelés az MTáSZ által kibocsátott, 

hivatalos Figurakatalógus értékelő 

nyomtatványon történik, melyet a 

rendező köteles a Döntnök és a 

Versenyfelügyelő számára kellő 

mennyiségben biztosítani;



a Döntnök és a 
Versenyfelügyelő a 

Figurakatalógus értékelő 
nyomtatványon egyértelmű 

jelöléssel jelzi a 
szabálytalanságot elkövető 
páros rajtszámát és a páros 

által szabálytalanul vagy 
hibásan táncolt figura nevét;



a döntnök és a 

versenyfelügyelő a tánctér 

két ellentétes oldalán kíséri 

figyelemmel a versenyző 

párosokat és egymástól 

függetlenül, egymást nem 

befolyásolva vizsgálják az 

esetleges figurakatalógus 

hibát, lépéshatárt;



a versenyfelügyelő által kitöltött 

figurakatalógus értékelő 

nyomtatványt minden egyes 

kör összes letáncolt tánca után 

a versenyen közreműködő 

segítő gyűjti össze és adja át a 

Döntnök részére;



Tehát a figyelmeztetésre vagy 

kizárásra nem a forduló közben, 

hanem a fordulót követően 

kerül sor!



Figurakatalógus hiba fogalma:

egy adott körben, ugyanazon táncban,
amennyiben a Döntnök és a
Versenyfelügyelő egyszerre jelzi értékelő
nyomtatványán az adott páros
startszámát, akkor az a páros
figurakatalógus hibát vétett. Első ilyen
fajta egyezés esetén a páros döntnöki
figyelmeztetésben részesül. Ezen
versenyszámon belül bármelyik forduló
bármelyik táncában még egyszer
figurakatalógus hibát vét
(meghatározását lásd fentebb) a páros, a
Döntnök kizárja a versenyből.



A kizárás módja:

• a műsorvezető a döntnök jelzése alapján jól 
érthető módon ismerteti a verseny résztvevőivel a 
kizárt pár(ok) rajtszámát. A kizárás kapcsán 
felmerülő kérdések tisztázása minden esetben a 
szakmai munkára elkülönített területen történik, és 
nem a verseny közben!!!

• a versenyző páros nem folytathatja tovább a 
versenyt, visszakapja versenykönyvét, amelyben 
beírásra kerül a kizárás ténye. Az adott versenyért 
sem pontszám, sem pedig versenyszám nem 
kerül bejegyzésre;

• a döntése a helyszínen megkérdőjelezhetetlen, 
fellebbezhetetlen, az ellen a verseny után a VSZ-
ben foglaltak szerint óvás nyújtható be;



Coming soon… 

január 15-től mindenki 

számára elérhető…



Figurakatalógus DVD



Köszönöm a figyelmet!


