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Elnökségi határozatok 

 

 

 

280/2021(VIII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 262/2021(VII.15) elnökségi határozatát kiegészítve és a korábbi 

írásos egyeztetést megerősítve úgy határozott, hogy a 2021. szeptember 18.-án Brno-ban megrendezésre 

kerülő WDSF Standard világbajnokságra első helyen delegált páros 15 000 Ft, a második helyen delegált 

páros 7 500 Ft útiköltség támogatásban részesül. 

 

281/2021(VIII.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi írásos 

egyeztetését megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Gaider Gergely Csanád és Rózsai Vivien 

(Gála Társastáncklub Egyesület) osztályváltásához D osztályba. 

 

282/2021(VIII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi írásos egyeztetését megerősítve úgy határozott, hogy a 

Szabadidős Országos Kupa - 2021. szeptember 18. - és a ParaDance Ranglista és Magyar Bajnokság - 

2021. szeptember 19. - megrendezésével a benyújtott pályázata alapján a Gála TSE-t bízza meg, 

valamint jóváhagyja a táncversenyek támogatását. 

   

283/2021(VIII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi írásos 

egyeztetését megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Ritter Áron és Vasas Veronika (DanceStation 

Táncsport Egyesület) E osztályban történő összeírásához. 

 

284/2021(VIII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi írásos egyeztetését megerősítve úgy határozott, hogy a 2021. 

szeptember 11.-én Prágában megrendezésre kerülő WDSF Standard Kűr Európa-bajnokságra első 

helyen a Rónyai Zoltán és Busa Dóra (Szilver Táncsport Egyesület), második helyen a Kővágó Dávid 

és Kertész Laura (Forma Táncsport Egyesület – Flamenco 2001 TSE) párost delegálja. 

 

285/2021(VIII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi írásos egyeztetését módosítva úgy határozott, hogy a 2021. 

szeptember 11.-én Prágában megrendezésre kerülő WDSF Latin Kűr Európa-bajnokságra első helyen a 

Tóth Árpád és Kelemen Erika (Botafogo Táncegyüttes) második helyen a Tuboly Zsombor és Salamon 

Sára (Gála TE) párost delegálja. 

 

286/2021(VIII.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi írásos egyeztetését megerősítve úgy határozott, hogy a 2021. 

szeptember 11.-én Vila Nova de Famalicao-ban megrendezésre kerülő WDSF Latin világkupára az 

Andrea Silvestri és Váradi Martina (Valcer TáncSport Egyesület) párost delegálja. 

Tartalék páros: Zerjav Miha és Karcagi Laura (Spirit Tánc Sport Egyesület – Stúdió 2000 TSE). 

 

287/2021(VIII.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az akrobatikus rock and roll szakág versenysportjáért 

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi írásos egyeztetését megerősítve úgy határozott, 

hogy jóváhagyja a 2021. szeptember 3-5-ei Pontozóbíró, Versenyfelügyelő, Számlálóbíró és 

Sportszakember továbbképzések kiírását és költségvetését. 
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288/2021(VIII.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi írásos 

egyeztetését megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Rácz Norbert és Szász Barbara (Botafogo 

Táncegyüttes – Freetime Táncsport Egyesület) latin C osztályban történő összeírásához. 

 

289/2021(VIII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi írásos egyeztetését megerősítve úgy 

határozott, hogy a Grapevine Show Dance Clubot felveszi a tagjai közé. 

 

290/2021(VIII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjárért felelős 

elnökségi tag előterjesztésére jóváhagyja a 2021. évi formációs sportösztöndíj pályázatok elbírálását. 

 

291/2021(VIII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a Debreceni Freestyle Dance Club 

Tánc és Sportegyesületet felveszi a tagjai közé. 

 

292/2021(VIII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére úgy határozott, hogy 

hozzájárul, hogy a WDSF Kistelek Open dátumának 2021. szeptember 18-ára történő módosításához, 

melyet továbbít a WDSF felé. 

 

293/2021(VIII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az akrobatikus rock and roll szakág versenysportjáért 

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy a 2021. szeptember 18-ára tervezett 

országos akrobatikus rock and roll táncverseny időpontját 2021. szeptember 26-ára módosítja. 

 

294/2021(VIII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy 2021. szeptember 16-án rendes 

közgyűlést tart. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2021. szeptember 20. 

 

295/2021(VIII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy jóváhagyja az MTáSZ Szervezeti 

és Működési Szabályzatának módosítását, mely 2021. augusztus 13-án lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2021. augusztus 13.                                                             

           

                                    

                                                                                                                 

                                                                                         Zsámboki Marcell István 

                                                                                                                           elnök 


