
iktatószám: 3-19/2019  

VÁLOGATOTT KERET TÁBOR MEGHÍVÓ 
 
 
Tisztelt Tagszervezeti Képviselők! 
 
 
Ezúton értesítünk minden érintettet, hogy a 2019. évi utolsó, téli válogatott keret képzés (minden 
korosztály számára) 2019. december 1.-én, Kiskunhalason kerül megrendezésre. 
 
A tábor nyitott bármely (legalább egyik táncágból) C-B-A-S osztályos versenyző részére 
(Junior I és Gyermek korosztályban D-sek is jöhetnek).  
 
Részvételi díj: 10 000 Ft/fő/nap.  
Külföldi résztvevőknek: 40 Eur/fő/nap 
 
A tábor pontos helyszíne:  
6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 23. 
KSZC Dékáni Árpád Szakgimnázium és Szakközépiskola Sportcsarnoka 
 
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. 
 
A tábor részletes programja november 8-tól elérhető az MTáSZ Eseménynaptárában! 
 
Ezúton is szeretnénk felhívni minden válogatott kerettag figyelmét a VSZ 3. számú mellékletének 
7 pontjára: 
„Kikerülés a válogatott keretből: 

• Igazolatlan távollét a válogatott keret képzésekről: amennyiben egy páros nem tud részt 

venni egy válogatott keret képzésen, távolmaradását legkésőbb a képzést követően 3 

napon belül igazolnia kell, ellenkező esetben elveszti válogatott keret tagságát. 

• Amennyiben a válogatott keret képzések több, mint 40%-ról hiányzott. Nem számít 

hiányzásnak, ha egy páros nemzetközi kiemelt versenyen (pl. EB, VB EK, VK stb), Grand 

Slam vagy World Open versenyen képviseli országunkat a válogatott keret képzés 

időpontjában. 

• Amennyiben a páros szétválik, elveszíti válogatott keret tagságát. Ebben az esetben a 

Magyar Bajnokságok eredményét tekintve a következő páros beválogatható (Szakmai 

bizottság döntése alapján) 

• Amennyiben feloszlik egy formációs csapat, tagjai elveszítik kerettagságukat; ekkor az 

aktuális ranglistán soron következő csapat léphet a helyükre 

• Felnőtt és Ifjúsági korosztályú táncosok, akik az adott naptári évben a 3 ranglista versenyből 

2 ranglistán nem indultak el (kivéve, ha a ranglista versennyel egy időben kiemelt WDSF 

versenyen képviselték országunkat) 

• Súlyos etikai vétség, sportszerűtlen viselkedés azonnali kerettagság elvesztéssel jár;  

• Amennyiben egy páros igazolatlan hiányzás miatt elveszíti válogatott keret tagságát, 

további egy évig nem válogatható be a válogatott keretbe.” 

Részvételnek az egész napos megjelenés számít! 



Azok a párosok, akik vagy standard, vagy latin táncokból kiérdemelték a kerettagságot 
illetve azok a válogatott versenyzők, akik szeretnének részt venni a másik táncág csoportos 
óráján is, térítés fejében – 4.000 Ft/fő/nap - tehetik azt meg. Azon válogatott versenyzők, akik 
2019-ben szétválás miatt kerültek ki a válogatott keretből szintén 4.000 Ft/fő/nap díj 
ellenében vehetnek részt a táborban. 
 
Mind a párosok, mind a trénerek részvételi szándékukat a honlapunkon az Eseménynaptárban 
található internetes felületen keresztül jelezzék (https://forms.gle/88tt16M47rF9sZFZ6) 2019. 
november 15-ig. 
 
A válogatott képzés minden versenytánc tréner, edző, sportoktató, pontozóbíró és döntnök 
számára is nyitott. A képzésen való részvétel díja (tartalmazza a pontozóbírói képzés díját is): 

• 2019-es licence-el rendelkező pontozóbíróknak 6.000 Ft/nap 

• Edzőknek, trénereknek, érdeklődőknek 6.000 Ft/nap 
 
A képzési díjat a képzés időpontját megelőzően kell befizetni a Magyar TáncSport Szakszövetség 
számlájára vagy pénztárába számla alapján. Jelentkezés 2019. november 15-ig a honlapunkon 
az Eseménynaptárban található internetes felületen keresztül lehetséges 
(https://forms.gle/88tt16M47rF9sZFZ6). Aki a jelentkezési határidő után adja le 
regisztrációját, annak a képzésért +2.000 Ft/fő pótdíjat számolunk fel!  
 
A válogatott keret képzéseken való részvétel beleszámít a pontozóbírók besorolási 
pontértékébe (egy egész napos képzésen való részvétel = 2 pont) 
 
Magánórák foglalására is van lehetőség (szintén az online jelentkezési felületen keresztül). 
MAGÁNÓRÁKAT VASÁRNAPRA ÉS HÉTFŐRE IS LEHET KÉRNI! 
Genny Favero 
Anna Bezikova 
 
 
SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉS INFORMÁCIÓK 
Szállás, illetve étkezés (ebéd, vacsora) megrendelésére a mellékelt Excel dokumentum kitöltésével 
nyílik lehetőség. A kitöltött megrendelőket az mtasz@mtasz.hu email címre kell visszaküldeni 
legkésőbb 2019. november 15-ig beérkezően. Felhívjuk rá a figyelmet, hogy kizárólag a megadott 
határidőig beérkezett megrendeléseket tudjuk figyelembe venni! 
A szállás és étkezes díját a képzés időpontját megelőzően kell befizetni a Magyar TáncSport 
Szakszövetség számlájára vagy pénztárába. 
 
Szállás: 
Bernáth Kollégium 
6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1. 
Ár: 3000 Ft/fő/éj (A szállás a reggelit nem tartalmazza!) 
 
Étkezési lehetőség: 
Ebéd: 1200 Ft/fő.  
 
Budapest, 2019.10.30. 
 

 
  Üdvözlettel, 

  Horváthné Krizsa Mária 
                  Versenytánc versenysportért felelős Elnökségi tag 
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