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Elnökségi határozatok 

 

 

 

379/2021(X.25) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelme alapján úgy 

határozott, hogy a 2021. november 7-én Nagyszebenben megrendezésre kerülő WDSF U21 Latin 

világbajnokságra a Lehóczki Zsolt - Balogh Rebeka (Botafogo Táncegyüttes) és a Barkaszi Bálint - 

Jeges Jázmin Mirjam (SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület - Ametiszt Táncsport Egyesület) 

párosokat nevezi. 

   

380/2021(X.25) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján úgy határozott, hogy a 2021. november 20.-án Elblagban megrendezésre 

kerülő WDSF Tíztánc világbajnokságra a Rónyai Zoltán és Busa Dóra (Szilver Táncsport Egyesület) 

párost delegálja. Tartalék párosok: Szabó Noel Marcell és Mártha Mercédesz Laura (Valcer TáncSport 

Egyesület), Patkós Máté és Sulyán Lilla Katalin (Spirit Tánc Sport Egyesület). A delegált páros 47 000 

Ft útiköltség támogatásban részesül. 

 

381/2021(X.25) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 298/2021(VIII.26) elnökségi határozatát kiegészítve úgy határozott, 

hogy a 2021. szeptember 25.-én Kijevben megrendezésre kerülő WDSF Tíztánc Európa-bajnokságra 

delegált páros 45 000 Ft útiköltség támogatásban részesül. 

  

382/2021(X.25) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 331/2021(IX.22) elnökségi határozatát kiegészítve úgy határozott, 

hogy a 2021. november 6.-án Nagyszebenen megrendezésre kerülő WDSF Ifjúsági Tíztánc 

világbajnokságra delegált páros 30 000 Ft útiköltség támogatásban részesül. 

  

383/2021(X.25) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 332/2021(IX.22) elnökségi határozatát kiegészítve úgy határozott, 

hogy a 2021. november 6.-án Nagyszebenen megrendezésre kerülő WDSF Junior II Latin 

világbajnokságra első helyen delegált páros 30 000 Ft, a második helyen delegált páros 15 000 Ft 

útiköltség támogatásban részesül. 

  

384/2021(X.25) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 354/2021(X.5) elnökségi határozatát kiegészítve úgy határozott, 

hogy a 2021. október 23.-án Cagliariban megrendezésre kerülő WDSF Latin Európa-bajnokságra első 

helyen delegált páros 90 000 Ft, a második helyen delegált páros 45 000 Ft útiköltség támogatásban 

részesül. 

  

385/2021(X.25) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 364/2021(X.12) elnökségi határozatát kiegészítve úgy határozott, 

hogy a 2021. november 13.-án Dresdenben megrendezésre kerülő WDSF Ifjúsági Standard 

világbajnokságra első helyen delegált páros 50 000 Ft, a második helyen delegált páros 25 000 Ft 

útiköltség támogatásban részesül.  
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386/2021(X.25) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 286/2021(VIII.12) elnökségi határozatát kiegészítve úgy határozott, 

hogy a 2021. szeptember 11.-én Vila Nova de Famalicao-ban megrendezésre kerülő WDSF Latin 

világkupára delegált páros 75 000 Ft útiköltség támogatásban részesül. 

  

387/2021(X.25) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 355/2021(X.5) elnökségi határozatát kiegészítve úgy határozott, 

hogy a 2021. november 13.-án Pontault Combault-ban megrendezésre kerülő WDSF Tíztánc Európa-

kupára delegált páros 40 000 Ft útiköltség támogatásban részesül. 

  

388/2021(X.25) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint jóváhagyja a 2021. november 7-ei online pontozóbírói továbbképzés 

kiírását és költségeit. 

 

Budapest, 2021. október 26.                                                             

           

                                    

                                                                                                                 

                                                                                         Zsámboki Marcell István 

                                                                                                                           elnök 


