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Személyi adatok:  

        

Név:     Kis Katalin                               

Születési hely és idő:   Veszprém, 1974.03.01 

E-mail:    rrcveszprem@chello.hu 

          

 

Tanulmányok, végzettség: 

 

1988-1992 Vetési Albert Gimnázium, Veszprém 

  Érettségi 

 

1994-1996 Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest  

  Akrobatikus Rock’n’Roll edző 

 

1996-1998 Magyar Művelődési Intézet, Budapest 

  Moderntánc oktató 

 

2003-2007 Budapesti Műszaki Főiskola, Budapest 

  Terméktervező mérnök 

 

2005-2009  Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest  

Modern Társastánc táncpedagógus  

 

Egyéb képesítés, képzettség: 

 

1996.  Akrobatikus Rock’n’Roll pontozóbíró (hazai) 

 

2007.  Angol középfokú nyelvvizsga 

 

2014.   Nemzetközi pontozóbíró (WRRC) 

 

2015.  Observer, Supervisor (WRRC) 

 

 



Egyéb információk: 

 

Akrobatikus Rock’n’Roll ’A’ osztályában 1991-2009 között versenyeztem.  

Legfontosabb eredményeim: 

Világranglista 3. hely 

Világbajnokság 6. hely (Hollandia) 

Világjátékok 8. hely (Taiwan) 

Világkupa 2. hely (Németország, Magyarország) 

Világválogatottság (Japán) 

Magyar Köztársaság Kupa 

 

A WRRC „New Judge System” 7 tagú nemzetközi munkacsoport tagjaként részt vettem az új 

pontozási rendszer (NJS) és aktuális szakmai követelmények kialakításában és bevezetésében.  

 

A WRRC felkérése alapján új tagországok, kontinensek bevonása érdekében nemzetközi 

WorkShop-okon oktatok táncpedagógusokat, leendő versenyzőket (Expansion Project).  

 

A Magyar TáncSport Szövetség Akrobatikus Rock and Roll szakág versenybírói testületeiért 

felelős elnökségi tagja voltam 2013-2016 időszakban.   

 

A WRRC (oktatásért felelős) alelnökének választottak 2014-ben. Azóta én irányítom a 

nemzetközi pontozóbírói, versenyfelügyelői és egyéb szakmai képzéseket a világszövetségben.  

 

A WRRC nemzetközi pontozókat felügyelő 3 tagú bizottságában tevékenykedek.  

 

Kidolgoztam a világszövetség akrobatika figurakatalógusát minden kategóriában.  

 

Observer és Supervisor vagyok a kiemelt nemzetközi versenyeken. (Világbajonkság, Európa 

Bajnokság, Világkupák, World Mastersek) 

 

A WRRC hivatalos oktatási anyagán dolgozom jelenleg, amely sportágunk módszertanát 

foglalja össze.  

 

Munkásságom a Magyar TáncSport Szövetségben: 

 

A WRRC-ben betöltött szerepemnél fogva lehetőségem van a hazai táncosokat, szakembereket a 

lehető legkorábban tájékoztatni a bevezetett (illetve bevezetni készülő!) követelményekről. A 

hazai pontozói képzéseket a nemzetközi oktatás színvonalára emeltük az elmúlt években, a 

WRRC pontozói szemináriumok anyagát és vizsgarendszerét használjuk – más országokkal 

ellentétben térítésmentesen! 

A WRRC vezetésével dolgozom napi szinten, ami komoly kapcsolati tőkét jelent. Igyekszem ezt 

a MTÁSZ érdekében is kamatoztatni esetleges kérdések, problémás esetek kapcsán.  

Munkámat továbbra is Juhász Péterrel szeretném együtt végezni, mivel az elmúlt évek során 

nagyon hatékony munkakapcsolatot sikerült kialakítanunk.  

Saját versenyzőkkel jelenleg nem rendelkezem, tehát minden munkámat kizárólag a szakma 

szeretete miatt végzem.  

 

Nemesvámos, 2016.05.10. 

      Tisztelettel:  

         Kis Katalin 


