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MTáSZ R'n'R Szakág Pontozóbírói, Versenyfelügyelői és Számlálói Feladatok Ellátásáról Szóló 
Szabályzata

ÁLTALÁNOS RÉSZ 

1. Általános rész 

Jelen szabályzat a Magyar TáncSport Szakszövetség (továbbiakban: MTáSZ) Akrobatikus 
Rock and Roll (továbbiakban: R'n'R) Szakág hivatalos Pontozóbírói, versenyfelügyelői és 
számlálói feladatok ellátásáról szóló szabályzata (továbbiakban: PVSZ). 

1.1. A Pontozóbírói, versenyfelügyelői és számlálói feladatok ellátásáról szóló szabályzat 
hatályba lépésének napjától (2014. január 1.) vonatkozik: 

1.1.1.az MTáSZ R'n'R szakág valamennyi regisztrált pontozó- és számlálóbírójára; 

1.1.2.az MTáSZ R'n'R szakág valamennyi regisztrált versenyfelügyelőjére; 

1.1.3.az MTáSZ által felkért, a R'n'R szakág magyarországi hivatalos versenyein  
közreműködő külföldi állampolgárságú pontozó- és számlálóbíró(k)ra, valamint 
versenyfelügyelő(k)re. 

1.2. Jelen szabályzat alapja a World Rock and Roll Confederation (továbbiakban: 
WRRC) idevonatkozó szabályzata. Minden olyan kérdéses esetben, amiben 
jelen szabályzat nem ad megoldást, a WRRC szabályai az irányadók. 

1.3. A je len szabályzat á l ta l nem ér intet t kérdésekben a R'n 'R szakág 
Versenyszabályzata (továbbiakban: VSZ), illetve az MTáSZ egyéb 
szabályzatai az irányadók. 

VERSENYVEZETŐ TESTÜLET 

A R'n'R szakág hivatalos versenyeire a versenyvezetői testület tagjait a R'n'R szakág 
versenysportjáért felelős elnökségi tag és a R'n'R szakág versenybíróiért felelős elnökségi 
tag jelöli ki, az MTáSZ Elnöksége hagyja jóvá és az MTáSZ kéri fel feladatuk elvégzésére. 

2. Pontozóbíró 

A R'n'R szakág hivatalos versenyeire a pontozóbírók kijelölése a R'n'R szakág 
versenysportjáért felelős elnökségi tag, a R'n'R szakág versenybíróiért felelős elnökségi tag 
és a Szakági Bizottság által kidolgozott rendszer szerint történik. 

A külföldi versenyekre a pontozóbírói delegálásokat a WRRC idevonatkozó szabályi alapján 
a R'n'R szakág versenybíróiért felelős elnökségi tag végzi. 

A WRRC által kiírt hivatalos pontozóbírói továbbképzésekre (vizsgákra) történő 
jelentkezések alapfeltétele (érvényes WRRC licence hiányában), a hazai érvényes 
pontozóbírói licence meglétén túl, a pontozói minősítésben tartósan (minimum 1 év)  fennálló 
Kiemelt státusz és a Szakági Bizottság pozitív elbírálása. 

Területi és országos pontszerző versenyen 5, Magyar Bajnokságon legalább 7 pontozóbírót 
kell kijelölni. 
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Az RnR szakág hivatalos versenyein pontozóbírói feladat ellátására csak olyan személy 
jelölhető ki, aki 

a. pontozóbírói vizsgával rendelkezik, 

b. az adott versenyévadra érvényes pontozóbírói licence- szel rendelkezik; 

c. a kötelezően előírt továbbképzéseken és vizsgákon részt vett; 

d. (külföldi pontozóbíró esetén) hazájának szakszövetségi engedélyével 
rendelkezik, 

e. örökös pontozóbírói (2. számú melléklet) státusszal rendelkezik. 

2.1. A pontozó feladatai, vele szemben támasztott legfőbb követelmények 

2.1.1.az Etikai Kódex előírásainak maradéktalan betartása; 

2.1.2.a VSZ pontos ismerete; 

2.1.3.a versenyző teljesítményének a VSZ szerinti értékelése; 

2.1.4.egyes kategóriákban engedélyezett akrobatikus elemek naprakész ismerete; 

2.1.5.pontozóbírói szempontok maradéktalan betartása; 

2.1.6.minden fordulóban és minden körben hivatalos pontozólapon a versenyzők 
teljesítményének értékelése (az értékelés célja, hogy kiválasztásra kerüljön a 
következő fordulóba jutó, előre meghatározott és nyilvánosan kihirdetett 
számú versenyző páros vagy formáció); 

2.1.7.a maximális objektivitásra való törekvés; 

2.1.8.a pontozólapok szabályszerű kitöltése (a pontozólapon a javítást szignálni kell, a 
nem egyértelmű javítást, nem szignált pontozólapot a számlálóbizottság nem 
fogadhatja el és pontozóbírónak korrigálnia kell, még akkor is, ha ezért a 
versenyt meg kell állítani); 

2.1.9. szabályszerű levonás alkalmazása (zenei hiba, csúszás, esés) és feltüntetése. 

A figurahatár szabályainak ellenőrzése és elbírálása nem feladata a bíróknak, de jelzéssel 
élhetnek a versenyfelügyelő felé (zenetempó, zeneidő, zenestílus, tánc- és akrobatika 
limitek, stb.). 

2.2. A pontozóbíró kötelességei 

2.2.1.a felkérés kézhez vétele után az MTáSZ és a R'n'R szakág versenybíróiért felelős 
elnökségi tag értesítése (írásban), amennyiben az adott versenyen valamelyik 
versenyzővel rokoni kapcsolatban áll; 

2.2.2.az MTáSZ által szervezett pontozói továbbképzéseken megjelenni, a távolmaradást 
indokolt esetben a R'n'R szakág versenybíróiért felelős elnökségi tag 
engedélyezheti (két egymást követő képzésről való igazolatlan távolmaradás a 
pontozói licence automatikus megvonását eredményezi); 
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2.2.3.a verseny kezdete előtt legalább 60 perccel a helyszínen megjelenni; 

2.2.4.az alkalomhoz illő öltözékben való megjelenés (a verseny teljes időtartama alatt), 

a. területi verseny:  

1. férfiak: sötét színű öltöny, ing, nyakkendő; 

2. nők: sötét színű elegáns öltözék. 

b. országos verseny: 

1. férfiak: fekete színű öltöny, fehér ing nyakkendő; 

2. nők: fekete színű kosztüm (elegáns öltözék). 

2.3. Egyéb rendelkezés 

2.3.1.A pontozóbírók munkaideje a tervezett versenykezdési időponttól az utolsó 
kategória döntőjének végéig, illetve a pontozóbírók tiszteletdíjának kifizetéséig 
tart. 

2.3.2.A verseny alatt a pontozókkal esetlegesen felmerülő egyeztetés, vagy bármilyen 
kommunikáció csak a versenyfelügyelő kezdeményezésével és lefolytatásával, 
kizárólag a rendező által kötelezően biztosított bírói szobában lehetséges. 

2.3.3.Az a versenyző, aki eredményes pontozóbírói vizsgát tett, versenyző i 
pályafutásának befejezése után (utolsó hazai, vagy nemzetközi verseny) egy 
naptári év elteltével pontozhat (kivétel az alternatív szakág felnőtt 
versenyzője). 

3. Versenyfelügyelő 

A R'n'R szakág hivatalos versenyeire a versenyfelügyelők kijelölését a R'n'R szakág 
versenysportjáért felelős elnökségi tag végzi. 

Minden versenyre 2 versenyfelügyelőt kell kijelölni: 

a. Vezető Versenyfelügyelő (Vvf); 

b. Versenyfelügyelő (Vf). 

Az RnR szakág hivatalos versenyein versenyfelügyelői feladat ellátására csak olyan személy 
jelölhető ki, aki 

a. versenyfelügyelői vizsgával rendelkezik; 

b. az adott versenyévadra érvényes versenyfelügyelői licence- szel rendelkezik; 

c. a kötelezően előírt továbbképzéseken részt vett. 
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3.1. A versenyfelügyelő feladatai, vele szemben támasztott legfőbb követelmények 

3.1.1.az Etikai szabályzat előírásainak maradéktalan betartása és betartatása; 

3.1.2.a VSZ és az MTáSZ egyéb szabályainak magas fokú ismerete; 

3.1.3.a verseny időpontjában hatályos VSZ hiánytalan betartása és betartatása a 
versenyzőkkel, pontozóbírókkal, számlálóbíróval, műsorvezetővel és a 
versenyrendezővel egyaránt; 

3.1.4.a szakág figurakatalógusainak, akrobatikai elemeinek és definícióinak, valamint a 
figurahatár szabályainak naprakész ismerete és betartatása; 

3.1.5.a tudomására jutott szabálytalanságok megszüntetése; 

3.1.6.a versenykönyvek ellenőrzése (érvényesség, fénykép, versenyengedély kártya, 
sportorvosi igazolás, stb.); 

3.1.7. lányformációk regisztrációjának ellenőrzése (tagösszetétel, születési dátum); 

3.1.8. színes lapok kiosztása, sorsolási startlistára való feljegyzése és jelzése a 
számlálóbíró felé rögzítésre; 

3.1.9. versenyfelügyelői korrekciós levonások alkalmazása a pontozóbíróknál, látható nagy 
hiba esetén; 

3.1.10.a döntőn kívüli körökben a nem megfelelő zene (ütemváltás, zenehossz, 
hangminőség, stb.) letiltása a további lejátszástól, valamint a pontozóbírókkal 
való egyeztetés után esetleges újra táncolás elrendelése. 

3.2. A vezető versenyfelügyelő kizárólagos feladatai, kötelességei 

3.2.1.a verseny forgatókönyvének (napi program) jóváhagyása a verseny előtt 1 héttel; 

3.2.2.a versenyvezető testület tiszteletdíjainak és útiköltségeinek (MTáSZ weboldal: 
Információk/ Aktuális díjak, költségtérítések) kiszámítása; 

3.2.3.a versenyrő l írásos jelentés készítése (minden feltárt szabálytalanság 
feltüntetésével) és megküldése az MTáSZ, valamint a Szakági Bizottság 
részére 1 héten belül; 

3.2.4.a pontozóbírók munkájáról írásos értékelés készítése és megküldése a Szakági 
Bizottság részére 1 héten belül; 

3.2.5.diszkvalifikálás (versenyzővel-, pontozóbíróval-, számlálóbíróval- és a rendezvény 
bármely résztvevőjével szemben, aki az Etikai-, vagy az MTáSZ egyéb 
szabályait súlyosan megsérti); 

3.2.6.a feltárt szabálytalanság mértékétől függően a verseny megkezdésének 
elhalasztása, vagy a megkezdett verseny félbeszakítása a tapasztalt 
szabálytalanság megszűntetéséig, amennyiben ez bármely okból nem 
megoldható, úgy a verseny végleges lezárása. 
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3.3. A versenyfelügyelő kötelességei 

3.3.1.a verseny helyszíni regisztrációjának lezárása előtt legalább 60 perccel a helyszínen 
megjelenni; 

3.3.2.az alkalomhoz illő öltözékben való megjelenés (a verseny teljes időtartama alatt), 

a. területi verseny:  

• férfiak: sötét színű öltöny, ing, nyakkendő; 

• nők: sötét színű elegáns öltözék. 

b. országos verseny: 

• férfiak: fekete színű öltöny, fehér ing, nyakkendő; 

• nők: fekete színű kosztüm (elegáns öltözék). 

3.4. Egyéb rendelkezés 

3.4.1.A versenyfelügyelők munkaideje a verseny helyszíni regisztrációjának lezárása előtt 
egy órával kezdődik és az eredményhirdetés végéig (esetleges reklamációk, 
óvás), illetve a versenyfelügyelők tiszteletdíjának kifizetéséig tart. 

4. Számlálóbíró 

A R'n'R szakág hivatalos versenyein csak hivatalos számlálóbíró végezheti el a 
számlálóbírói feladatokat. 

A R'n'R szakág hivatalos versenyeire számlálóbírónak olyan személy jelölhető ki, aki 

a. számlálóbírói vizsgával rendelkezik; 

b. az adott versenyévadra érvényes számlálói licence- szel rendelkezik; 

c. a kötelezően előírt továbbképzéseken részt vett. 

4.1. A számláló feladatai, vele szemben támasztott legfőbb követelmények 

4.1.1.a pontozóbírók által kitöltött pontozólapok feldolgozása, összesítése; 

4.1.2.a verseny eredményének és a versenyzők helyezésének kiszámítása; 

4.1.3.a versenyfelügyelő által meghatározott feladatok végrehajtása (sorsolás, 
továbbjutás, stb.); 

4.1.4.az MTáSZ hivatalos eredményszámítási módszerének (skating system, hitelesített 
számláló program) kitűnő ismerete; 

4.1.5.jó számolási készség, gyors és precíz munka, magas számítástechnikai ismeret; 
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4.1.6.a verseny eredményének, részletes számadatainak továbbítása a versenyt követő 
első munkanapon az MTáSZ felé (a részletes pontozási adatok felkerülnek az 
MTáSZ hivatalos honlapjára); 

4.1.7.a versenyjelentés elkészítése és a ranglista aktualizálása a verseny befejezéséig. 

4.2. Számlálóbíró kötelességei 

4.2.1.A verseny kezdete előtt legalább 90 perccel megjelenni a verseny helyszínén. 

4.2.2.A táncversenyhez, annak helyszínéhez és alkalomhoz illő öltözékben való 
megjelenés (a verseny teljes időtartama alatt), 

a. területi verseny:  

• férfiak: sötét színű öltöny, ing, nyakkendő; 

• nők: sötét színű elegáns öltözék. 

b. országos verseny: 

• férfiak: fekete színű öltöny, fehér ing, nyakkendő; 

• nők: fekete színű kosztüm (elegáns öltözék). 

4.3. Egyéb rendelkezés 

4.3.1.A számlálóbíró munkaideje a tervezett versenykezdés előtt egy órával kezdődik és 
az eredményhirdetés végéig (esetleges reklamációk, óvás), illetve a 
számlálóbíró tiszteletdíjának kifizetéséig tart. 

4.3.2.A R'n'R szakág hivatalos versenyein az eredmények kiszámításához számítógépes 
programot kell alkalmazni. 

a. A program működését, számításainak helyességét az MTáSZ erre kijelölt 
(akár ad-hoc) bizottsága, vagy felkért szakértője megvizsgálta, annak 
kifogástalan működéséről meggyőződött. 

b. A szakértői alkalmassági vizsgálat után a program engedélyezési regisztrációs 
számot és alkalmazhatósági engedélyt kapott az Elnökségtől. 

PONTOZÓI TESTÜLETBE TÖRTÉNŐ DELEGÁLÁS 

5. Pontozói minősítési rendszer  

5.1. A minősítést befolyásoló tényezők: 
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a. szakmai előélet; 

b. a versenyeken történő pontozás matematikai értékelése; 

c. a versenyfelügyelői jelentések; 

d. továbbképzéseken való részvétel. 

5.2. A minősítések alapján felállított kategóriák: 

a. Kiemelt; 

b. I. kategória; 

c. II. kategória. 

A pontozói minősítések minden versenyfélév végén kerülnek frissítésre és a következő 
versenyfélév versenyeire vonatkoznak. 

6. Delegálási szempontok 

A pontozóbírók kijelölésénél sorrendben az alábbi szempontok kerülnek figyelembevételre: 

6.1. Pontozói összetétel biztosítása a pontozói minősítés alapján. 

6.2. Azonos egyesületet képviselő pontozók delegálásának elkerülése ugyanazon 
versenyre. 

6.3. A pontozók területi megoszlásának biztosítása. 

6.4. Amennyiben a fenti szempontok lehetővé teszik, kerülendő egy adott pontozó két 
egymást követő azonos területi versenyre, vagy azonos típusú országos 
versenyre történő delegálása. 

Amennyiben egy verseny megrendezhetősége veszélybe kerül, bizonyos delegálási 
szabályok felülírhatóak, ezen információkat tartalmazza az 1. számú melléklet. 

7. Delegálási szempontok részletei, feltételei 

7.1. A pontozóbírói testület összetétele különböző versenytípusok esetén: 

a. Területi Verseny: legalább 3 fő I. kategóriás és legfeljebb 2 fő II. kategóriás. 

b. Országos Verseny: legalább 3 fő kiemelt és legfeljebb 1 fő II. kategóriás. 

c. Magyar Bajnokság: legalább 4 fő kiemelt és nem lehet II. kategóriás. 

7.2. Magasabb minősítésű pontozó delegálható és felkérhető alacsonyabb minősítésű 
pontozói helyre, de ugyanez fordítva nem lehetséges. 

7.3. Minden területi versenyre 3 pontozóbíró kerül delegálásra. A három pontozó közül 
kettőt az adott területről, míg egyet valamelyik másik (lehetőség szerint 
szomszédos) területről kell kijelölni. A verseny rendezője két bírót kérhet fel, 
akik közül legalább az egyiknek egy másik területhez kell tartoznia.  
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7.4. Országos versenyre és Magyar Bajnokságra, 6 pontozóbíró kerül delegálásra. A 
verseny rendezője egy, bármely területhez tartozó pontozót kérhet fel. 

7.5. A versenyrendezői felkérés feltétele, hogy a rendező a felkérni kívánt bíró(k) nevét a 
delegálás közzététele előtt írásban eljuttatja a R'n'R szakág versenybíróiért 
felelős elnökségi tag, illetve az MTáSZ részére. 

7.6. A rendező területet országos verseny és Magyar Bajnokság esetén, mindig 3 fő 
pontozóbíró képviseli. A többi hely a másik két terület között kerül felosztásra. 

7.7. Országos ranglista versenyre, évente minden II. kategóriás pontozó egyszer-, minden 
I. kategóriás pontozó kétszer delegálható.  

8. Delegálással kapcsolatos további feltételek, információk 

8.1. A pontozóbíró a delegálás időpontjában már teljesítette licence-díj fizetési 
kötelezettségét, beküldte tisztségviselői regisztrációs lapját és megkapta az 
adott naptári évre érvényes kártyáját. 

8.1.1.A delegálási szempontok betartása mellett, minél több pontozási lehetőséget kell 
biztosítani az összes, licence- szel rendelkező pontozó számára az adott évben. 

8.1.2.Minden versenyre területenként legalább egy-egy fő tartalékot kell jelölni, ha 
visszamondás történik és a tartalék pontozó pontoz, annak a versenyfélév 
további versenyeire nincsen kihatása. 

8.1.3.Pontozóbírók cseréjére csak a R'n'R szakág versenybíróiért felelős elnökségi tag 
tudtával és jóváhagyásával kerülhet sor. 

8.1.4.Külföldi pontozó kijelölése csak a versenyrendező felkérésére és a saját területének 
terhére történhet. 

8.1.5.Pontozói felkérés visszamondása (következmény nélkül) kizárólag a R'n'R Szakág 
versenybíróiért felelős elnökségi tag, illetve az MTáSZ felé írásban, az adott 
félévre vonatkozó pontozói delegálás kihirdetését követő egy hétben 
lehetséges. 

8.1.6.Határidőn túli lemondás esetén a pontozóbírónak számolnia kell a lemondás 
következményeivel, ha a lemondás a pontozóbíró által nem befolyásolható 
indokkal történik (betegség, stb.) és szükség esetén ezt igazolni is tudja, a 
lemondott pontozása érvényes pontozásnak számít. Két indokolatlan lemondás 
után a pontozó az adott évben nem jelölhető további versenyekre és a meglévő 
kijelölései törlésre kerülnek. 

8.1.7.Távolmaradás vagy késés esetén a versenyfelügyelő dönt a helyettesítésről. 
Amennyiben a pontozó megfelelő módon helyettesíthető, az a verseny teljes 
időtartama alatt marad. A távolmaradás vagy késés okának ismeretében a 8.1.6. 
pontban foglaltaknak megfelelően kell eljárni. 

8.1.8.Problémás esetekben mindenkor a R'n'R szakág versenybíróiért felelős elnökségi 
tag (távollétében a R'n'R szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag) az 
illetékes, döntését a rendezővel egyeztetve hozza meg. 

8.1.9.Rendkívüli esetben, ha egy adott verseny megrendezhetősége úgy kívánja, akkor a 
R'n'R szakág versenybíróiért felelős elnökségi tag (távollétében a R'n'R szakág 
versenysportjáért felelős elnökségi tag) a fenti delegálási szempontok 
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valamelyikétől eltérhet, amennyiben azzal a verseny tisztasága és a pontozás 
pártatlansága nem sérül. 

DÍJAK, KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 

9. Tiszteletdíjak 

9.1. Pontozóbírók és versenyfelügyelők díjazása, MTáSZ hivatalos versenyeken 

9.1.1.A legfeljebb 5 órás munkaidő esetén a pontozóbírók és versenyfelügyelők 
tiszteletdíja számlás kifizetés esetén legalább 16.000 Ft + ÁFA, 5 óra után 
minden megkezdett óra kiegészítő díja 3.000 Ft + ÁFA. 

9.1.2.Megbízási szerződés alapján történő bérszámfejtés esetén legalább bruttó 16.000 Ft 
(5 órás időtartamig), 5 óra után minden megkezdett óra kiegészítő díja bruttó 
3.000 Ft. 

9.2. Vezető versenyfelügyelők díjazása, MTáSZ hivatalos versenyeken 

9.2.1.A legfeljebb 5 órás munkaidő esetén a vezető versenyfelügyelők tiszteletdíja 
számlás kifizetés esetén legalább 20.000 Ft + ÁFA, 5 óra után minden 
megkezdett óra kiegészítő díja 3.000 Ft + ÁFA. 

9.2.2.Megbízási szerződés alapján történő bérszámfejtés esetén legalább bruttó 20.000 Ft 
(5 órás időtartamig), 5 óra után minden megkezdett óra kiegészítő díja bruttó 
3.000 Ft. 

9.3. Számlálóbírók díjazása, MTáSZ hivatalos versenyeken 

9.3.1.A legfeljebb 8 órás munkaidő esetén a számlálóbírók tiszteletdíja számlás kifizetés 
esetén legalább 16.000 Ft + ÁFA, 8 óra után minden megkezdett óra kiegészítő 
díja 3.000 Ft + ÁFA. 

9.3.2.Megbízási szerződés alapján történő bérszámfejtés esetén legalább bruttó 16.000 Ft 
(8 órás időtartamig), 8 óra után minden megkezdett óra kiegészítő díja bruttó 
3.000 Ft. 

9.4. Vezető számlálóbírók díjazása, MTáSZ hivatalos versenyeken 

9.4.1.legfeljebb 8 órás munkaidő esetén a vezető számlálóbírók tiszteletdíja számlás 
kifizetés esetén legalább 20.000 Ft + ÁFA, 8 óra után minden megkezdett óra 
kiegészítő díja 3.000 Ft + ÁFA. 

9.4.2.Megbízási szerződés alapján történő bérszámfejtés esetén legalább bruttó 20.000 Ft 
(8 órás időtartamig), 8 óra után minden megkezdett óra kiegészítő díja bruttó 
3.000 Ft. 
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10. Útiköltség térítés 

10.1.Amennyiben az utazáshoz használt gépjármű tulajdonosa a kiküldött személy (vagy 
annak vele együtt élő házastársa, közeli hozzátartozója: szülő, gyerek, testvér), 
az útiköltség kiküldetési rendelvény alapján, a NAV norma szerinti 
üzemanyagáron kerül kifizetésre. A futott kilométert útvonaltervező alapján kell 
meghatározni a lakóhely és a célállomás közötti legrövidebb útvonal alapján.  

10.2.Amennyiben az utazáshoz használt gépjármű tulajdonosa nem a kiküldött személy 
(vagy annak vele együtt élő házastársa, közeli hozzátartozója: szülő, gyerek, 
testvér), az útiköltség kiszállási díjról kiállított számla ellenében kerül kifizetésre. 
A bruttó kifizetés összege megegyezik a 10.1. pontban szereplő eljárás alapján 
számított útiköltség összegével. 

10.3.Tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén az útiköltség a tömegközlekedési 
szolgáltató által a Rendező nevére (2. osztályra szóló jegyről) kiállított számla 
alapján kerül kifizetésre. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

11. Záró rendelkezések 

11.1. Az MTáSZ Akrobatikus Rock'n'roll szakágának jelen Pontozóbírói, Versenyfelügyelői 
és Számlálói Feladatok Ellátásáról Szóló Szabályzatát a Magyar TáncSport 
Szakszövetség elnöksége 17/2014.(I.15.) számú határozatával fogadta el, és 
2014. január 15- én lép hatályba. A 435/2014.(XII.2.) számú határozattal 2014. 
december 2-án elfogadott módosítások 2015. január 1-én, az 53/2015.(II.3.) 
számú határozattal elfogadott módosítások 2015. február 4-én, a 34/2016.
(I.12.) számú határozattal 2016. január 12-én elfogadott módosítások 2016. 
január 13-án lépnek hatályba, a 31/2017.(I.17.) számú határozattal 2017. 
január 17-én elfogadott módosítások 2017. január 20-án lépnek hatályba, a 
4/2018-I számú elnöki döntéssel 2017. december 14. elfogadott módosítások 
2017. december 15. lépnek hatályba. A 6/2018-XI számú elnöki döntéssel 
2018. november 14-én elfogadott módosítások 2018. november 15-én lépnek 
hatályba.A 39/2020(I.23) számú elnökségi határozattal 2020, január 23-án 
elfogadott módosítások az elfogadás napján lépnek hatályba. 

11.2. Ezen Pontozóbírói, Versenyfelügyelői és Számlálói Feladatok Ellátásáról Szóló 
Szabályzat hatályba lépésének napjától minden korábbi Pontozóbírói, 
Versenyfelügyelői és Számlálói Feladatok Ellátásáról Szóló Szabályzat, illetve 
ezen szabályzattal kapcsolatos egyéb szabályozás és rendelkezés hatályát 
veszti. 
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MELLÉKLETEK 

12. Mellékletek 

1. számú melléklet 

Delegálási szempontok felülírhatósága súlyozva 

Szabályozás Verseny típus Szempontok

Engedélyezhető Területi verseny az adott 
naptári évben

Előző ugyanilyen típusú 
versenyen pontozott

Engedélyezhető Országos verseny az adott 
naptári évben

Előző ugyanilyen típusú 
versenyen pontozott

Engedélyezhető Bármely verseny esetén 
naptári éven kívül

Előző ugyanilyen típusú 
versenyen pontozott

Engedélyezhető Területi verseny (idegen terület) Azonos egyesület 

Korlátozottan 
Engedélyezhető Bármely verseny Pontozói összetétel a 

minősítések alapján

Korlátozottan 
Engedélyezhető Bármely verseny Területi megoszlás

Nem engedélyezhető Területi verseny (saját terület) Azonos egyesület 

Nem engedélyezhető Országos verseny Azonos egyesület 

Nem engedélyezhető Bármely verseny Rokoni kapcsolat
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2. számú melléklet 

Örökös Tiszteletbeli Pontozóbírói címre történő jelölés illetve megválasztás feltételei. 

Az Örökös Tiszteletbeli Pontozóbírói cím az MTáSZ akrobatikus R'N'R szakágában 
tevékenykedő pontozóbírók számára adományozható kitüntető cím, amellyel a Magyar 
TáncSport Szakszövetség a címre felterjesztett pontozóbírók szakmai munkásságát ismeri el 
és jutalmazza. 

A jelölés feltételei: 

a. Betöltött minimális 60. életév. 
b. A jelölt pontozóbírónak több évtizedes aktív pontozóbírói múlttal kell rendelkeznie és a 

megválasztás pillanatában aktív regisztrált pontozóbírónak kell lennie. 
c. Egy jelölő tagszervezet ajánlása. 
d. Az ajánlásban röviden ismertetni kell azt a szakmai és/vagy közösségi tevékenységet, 

amellyel hitelt érdemlően igazolható a kitüntető címre való alkalmasság. 
e. A jelölt sportemberi magatartása, etikai cselekedetei továbbá társaihoz és a 

táncsporthoz, annak szervezeteihez és művelőihez való viszonya ellen kifogás nem 
merülhet fel. 

Az Örökös Tiszteletbeli Pontozóbíró címmel járó jogok: 

A kitüntetett részére ünnepélyes keretek között emlékplakett kerül átadásra. 

Az Örökös Tiszteletbeli Pontozóbíró:  
a. mentesül az éves MTáSZ pontozóbírói licence megfizetésének kötelezettsége alól. 
b. az MTáSZ által szervezett továbbképzéseket ingyenesen látogathatja. 
c. minden fontos rendezvényre külön értesítésben meghívót kap. 

Általános rendelkezések. 

a. Évente legfeljebb két „Örökös Tiszteletbeli Pontozóbíró” kitüntető cím adható ki. 
b. A jelölést (ajánlást) minden esetben az MTáSZ iroda címére (mtasz@mtasz.hu), az 

MTáSZ Elnökségének címezve kell megküldeni a szükséges mellékletekkel együtt. 
c. Az Örökös Tiszteletbeli Pontozóbíró cím odaítélésről az akrobatikus R'N'R szakág 

pontozóbírókért felelős elnökségi tag javaslatára az MTáSZ Elnöksége dönt 
összhangban a Nívó díjak odaítélésével.
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