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VERSENYSZABÁLYZAT 
 

Versenyrendezési kérelem, pályázat, versenyrendezés 

4.8 Egy napra legfeljebb egy verseny engedélyezhető (kivétel a Területi Bajnokságok). Egy versenynapon 

legfeljebb 45 versenyszám rendezhető. Ha aznap szabadidős versenyek is megrendezésre kerülnek, 

akkor legfeljebb 50 versenyszám rendezhető. Ez alól csak az osztott pályás és a kiemelt versenyek 

képeznek kivételt.  

 

 
Benevezés, átjárhatóság 

 

12.9.4 Ha a páros saját korosztályának és osztályának az adott napon van kiírt versenye és a rendező 

engedélyezi az átjárhatóságot, akkor az átjárhatóság kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a páros 

saját osztályának, korosztályának versenyén is elindul. Ez akkor is érvényes, ha a páros az átjárhatóság 

alapján nevezett osztályban indul először és itt megszerezve a feljutás összes feltételét, magasabb 

osztályba kerül. Ebben az esetben a saját osztályban történő indulás pontszáma és versenyszáma nem 

kerül beszámításra. 

12.9.9 Átjárhatósággal nevezett versenyszámban való indulás helyszíni lemondására csak indokolt esetben van 

lehetőség. Sérülés esetén a verseny orvosának ezt meg kell erősítenie 

 

Versenyek kategóriái 

14.3.4.c. Az Országos Bajnokságra – az A és S Országos Bajnokságok, illetve a Hattánc, Nyolctánc, Tíztánc 

Országos Bajnokságok kivételével – csak olyan párosok nevezhetők, akik részt vettek az adott év 

Területi Bajnokságán is. Az A és S Országos Bajnokságokon illetve a Hattánc, Nyolctánc, Tíztánc 

Országos Bajnokságokon a Területi Bajnokságon való részvétel nélkül is lehet indulni. Amennyiben egy 

páros a Területi Bajnokságot önhibáján kívül – betegség, sérülés vagy más akadályozó ok miatt – 

kényszerült kihagyni, vagy az adott évi területi Bajnokságok után került összeírásra, tagszervezeti 

képviselőjén keresztül – a megfelelő indoklás, igazolások egyidejű benyújtásával – a versenytánc szakág 

versenysportért felelős elnökségi tagjánál kérvényezheti az Országos Bajnokságon való indulás 

lehetőségét.  

14.3.5.c. Felnőtt-Ifjúsági, valamint Junior és Senior korosztályokban évente 3-3 , Senior korosztályban évente 

1—1 ranglistaverseny megrendezésére ír ki pályázatot az Elnökség Standard, Latin és Tíztánc 

táncnemekben. 

 
 

Versenyosztályok, korosztályok összevonásának lehetőségei 
 

17.2.1 nem engedélyezett, a páros egyedül táncolja le a versenyosztályához tartozó összes táncot (Lásd: 19.1. 

pont táblázata). Ezek az egy vagy maximum 2 páros versenyszámok letáncolása összevonható bármely 

más, szintén egy vagy maximum 2 páros versenyszámmal, de külön kell őket értékelni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 
FORMÁCIÓS VERSENYEK 

 
 
48.4.2 A lányformációs versenyeken kizárólag Standard vagy kizárólag Latin-amerikai táncokból összeállított 

koreográfiával lehet indulni. A koreográfiában a kiválasztott táncnem tánca(i) tetszőleges számban 

(minimum egy, legfeljebb öt) és sorrendben szerepelhetnek. A koreográfia az adott táncnem elemein 

kívül maximum nyolcütemnyi bármilyen más táncot tartalmazhat. 

 
59. Értékelési, minősítési feltételek a formációs versenyeknél 

Formációs táncoknál a négy minősítési szempont mindegyikében a pontozóbíró minden fordulóban max. 0,5 - 
10 pontig értékel. Ezek összege dönti el azt, hogy a következő fordulóhoz melyik formáció kapja az „X” jelet. A 
döntőben a pontozás zárt. Az eredményszámlálás a Skating System szerint történik. 

Az MTáSZ formációs versenyein – a rendező döntése alapján – alkalmazható a WDSF új pontozási rendszere 
(New Judging System=NJS). Amennyiben ezen szabályzat valamely pontja nem kompatibilis ezzel a 

rendszerrel, akkor azt ezeken a versenyeken nem kell alkalmazni. 

 
RUHASZABÁLY 

 
Törlésre kerül az E osztály szabályozói közül a következő mondat: 
Bármely egyszerű, ízléses, alkalmi jellegű öltözék megengedett. 
 
 

FIGURAKATALÓGUS 
 
Tangó E osztályába bekerült 1 figura a C osztályból: 
 Mini Five Step 
 
  

NEMZETI VÁLOGATOTT KERET ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 
       
2. A válogatott keret összeállítása: 

• Senior, Felnőtt, Ifjúsági, Junior és Gyermek korosztályokban: az Elnökség az év elején, a Magyar 
Bajnokságok után (3 héten belül) és minden év július 1-jével frissíti a válogatott keret tagok listáját a 
hazai aktuális ranglista és a Magyar Bajnokságon elért eredmények és a beérkezett kérelmek alapján.  

• Az U21-es korosztályban: az Elnökség évente, az adott évi Magyar Bajnokság után (3 héten belül) 
aktualizálja a válogatott keret tagok listáját a Magyar Bajnokságon elért eredmények alapján.  

 
3.2. Egyéb bekerülési feltételek: 

• A válogatott keret tagjai csak B-A-S (Senior korosztályban: Open) osztályos versenyzők lehetnek. 

• Amennyiben a páros szétválik, elveszíti válogatott keret tagságát. Ebben az esetben a Magyar 
Bajnokságok eredményét tekintve a következő páros beválogatható (Szakmai bizottság döntése alapján) 

 
4.2. Egyéb bekerülési feltételek: 

• Az utánpótlás válogatott keret tagjai Gyermek korosztályban csak D és C osztályos, Junior 
korosztályban csak D, C és B osztályos versenyzők lehetnek 

• A táncosok oktatójának (vagy akadályoztatása esetében szülő, törvényes képviselő) is részt kell venni 
az utánpótlás válogatott keret képzéseken.  

• Amennyiben a páros szétválik, elveszíti válogatott keret tagságát. Ebben az esetben a Magyar 
Bajnokságok eredményét tekintve a következő páros beválogatható (Szakmai bizottság döntése alapján) 

 
 
 
 
7. Kikerülés a válogatott keretből: 
…………. 
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• Amennyiben a páros szétválik, elveszíti válogatott keret tagságát. Ebben az esetben a Magyar 
Bajnokságok eredményét tekintve a következő páros beválogatható (Szakmai bizottság döntése 
alapján). A szétvált páros tagjai kedvezményes díjért, továbbra is részt vehetnek a válogatott keret 
képzésen. 

 
 

DÖNTNÖKI ÉS VERSENYFELÜGYELŐI MUNKÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 
 
2.4 a versenyfelügyelő feladata… 
h. köteles az őt érintő versenyszám kezdete előtt legalább 30 perccel a helyszínen megjelenni. 

 


