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Elnökségi határozatok 

 

 

 

 

1/2022(I.5) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a sportoló kérelmére úgy határozott, hogy hozzájárul 

Hell István átigazolásához az Osztrák TáncSport Szövetséghez. 

 

2/2022(I.5) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése alapján úgy határozott, hogy a Szabadidősport Kiemelt Versenyekre kiírt 1. 

körös pályázatok alapján a Nyugat-Magyarország Szabadidős Területi Bajnokság rendezési jogát az 

AMETISZT TSE, a Kelet-Magyarország Szabadidős Területi Bajnokság rendezési jogát a Valcer 

TáncSport Egyesület kapja. 

 

3/2022(I.5) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése alapján úgy határozott, hogy a Szabadidősport Kiemelt Versenyekre kiírt 1. 

körös pályázatok alapján a Szabadidős Országos Bajnokság rendezési jogát 2022.04.24-i időpontra a 

DanceNet Sportegyesület kapja meg. 

 

4/2022(I.5) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése alapján úgy határozott, hogy jóváhagyja a Szabadidősport Kiemelt 

Versenyek 2. körös pályázati kiírását.  

 

5/2022(I.5) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése alapján úgy határozott, hogy a 2022. évi Szabadidősport Kiemelt Versenyek 

és a ParaDance kiemelt versenyek rendezőit (a vonatkozó szabályzatok 5.1 pontja alapján) 50-50.000 

Ft támogatásban részesíti a Szabadidős Szakterület pénzügyi keretének terhére. 

  

6/2022(I.5) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a vonatkozó szabályzatot 

figyelembe véve - mivel az óvás feltételei nem teljesültek - a Győri Utcai Tánc Sportegyesület által 

benyújtott óvást a 2021. december 18-ai I. Utcai táncok Magyar Bajnoksága kapcsán elutasítja. 

 

7/2022(I.5) 

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy jóváhagyja az akrobatikus rock and roll 

szakág versenyszabályzatának módosítását mely az elfogadást követő 30. napon lép hatályba. 

 

8/2022(I.5) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy sportösztöndíj pályázatot ír ki a versenytánc szakág 

párosai részére 2022. évre és jóváhagyja a pályázati kiírást. 

 

 

 

 



2 
 

9/2022(I.5) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy sportösztöndíj pályázatot ír ki a versenytánc szakág 

formációi részére 2022. évre és jóváhagyja a pályázati kiírást. 

 

Budapest, 2022. január 6..                                                             

           

                                    

                                                                                                                 

                                                                                         Zsámboki Marcell István 

                                                                                                                           elnök 


