
Szabadidő és Versenysport 
FASHION DANCE 2002 SE ÉS KFT ALAPÍTÁSA – 2002-

A NÉGY MUSKÉTÁS SE ALAPÍTÁSA – 1995-

Szerepvállalás 
• MTáSZ akrobatikus rock and roll versenysportjáért felelős 

elnökségi tagként, a szakág munkájának szervezése és 
irányítása 

• MTáSZ Területi és Országos versenyek rendezése 
• MTáSZ rendezvényeken pontozói és versenyfelügyelői munka 
• Versenyfelügyelői, pontozóbírói és számlálóbírói képzések és 

továbbképzések lebonyolítása, válogatott táborok szervezése 
• Szoros együttműködés (munkakapcsolat) és közös projektek  

több jelentős budapesti és vidéki egyesülettel 
• Szabadidős házi versenyrendszer működtetése  
• Kick Dance klubközi versenyrendszer üzemeltetése 
• Fashion Dance országos versenyrendszer működtetése 
• Rendezvényszervezés 

Eredmények 
A teljesség igénye nélkül... saját tanítványaim, vezető edzőként 
az egyesület edzői és kinevelt edzői által elért sikerek 

1998- tól, napjainkig Országos és Magyar Bajnokok nevelése 
több kategóriában 

2000- től, Nemzetközi eredmények  

2001, VB 3. Hely, Páros Formáció 

2002, VB, EB, VK 1. Hely, Junior 

2004, EK 1. Hely, Köztársaság Kupa Felnőtt B 

2005, VB, EB 1. Hely, Junior 

2012, VK 1. Hely, Köztársaság Kupa Felnőtt B 

                             . oldal1

CÍM
1182 Budapest, 
Iparvasút u.31/b. 

TELEFON
+36-30-203-7409 

E-MAIL
peter.juhasz@ 
negymusketas.hu 

WEB
www.4mdance.hu
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Jelöltség 
Akrobatikus Rock and Roll Versenysportjáért felelős elnökségi tag  

http://www.4mdance.hu
http://www.4mdance.hu


Tanulmányok 
1996, Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, Budapest  

Villamosmérnök (felügyeleti informatika, vagyonvédelem) 
1998, Magyar Testnevelési Egyetem Továbbképző, Budapest  

Sportedző (akrobatikus rock and roll) 
 

Célok 
• A szakági munkák gördülékeny irányítása és szervezése 
• A szakág méltó képviselete az elnökségben 
• A bizottság legjobb tudásom szerinti felállítása, a területi 

eloszlás, és szakmai hozzáértés alapján 
• Az eddig jól működő szakági tevékenységek folytatása, 

anyagi lehetőségeken múló további bővítése  
• A válogatott keret fenntartása és bővítése 
• A WRRC versenyzők pályázati források elérésén múló kiemelt 

támogatása 
• Kapcsolatrendszer javítása és ápolása a WRRC- vel, az ott 

elismert személy(ek) bevonásával 
• A papír alapú pontozási rendszer átalakítása (átdolgozása) 

webes (tabletes) rendszerben való működésre, a 
rendelkezésre álló források felhasználásával 

• A lányformációs akrobatika kódok átdolgozása, a kategória 
fejlődése alapján  

• WRRC változások naprakész követése, a megjelent anyagok 
feldolgozása és ismertetése  

• A versenyzői regisztráció (módosítások), a területi és 
országos nevezés, a szakági összesítés és ranglisták, webes 
felületen történő egyesített működtetése 

Budapest, 2016.05.03.                                Juhász Péter
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