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4. számú melléklet

PROFESSZIONISTA VERSENYZŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT
1. Professzionista versenyzők
1.1 Professzionista versenyzővé (továbbiakban PD versenyző) válhat minden olyan férfi táncos és
táncosnő, aki standard és/vagy latin-amerikai táncokban legalább ’B’ osztályos szinten
versenyzett és a Magyar TáncSport Szakszövetség Elnökségének címzett írásos
dokumentumban nyilatkozik arról, hogy sportolói pályafutását professzionista versenyzőként
kívánja folytatni. A nyilatkozat mellé a PD versenyzővé válás feltételeit igazoló dokumentumokat
csatolni kell: minimum B osztály elérését igazoló dokumentum, sportolói munkaszerződés
másolata.
1.2 Az MTáSZ PD versenyzői számára kötelező a WDSF ID kártya kiváltása.
1.3 Az MTÁSZ PD versenyzői az MTáSZ PD versenyrendszerében MTáSZ PD éves
versenyengedély kiváltásával vehetnek részt. Az éves MTáSZ PD versenyengedély kiváltásának
éves díját az MTáSZ Elnöksége határozza meg MTáSZ PD versenyengedély csak hivatásos
sportolói munkaszerződéssel vagy hivatásos sportolói megbízási szerződéssel rendelkező
versenyző részére állítható ki, ezért az erre vonatkozó igazolást a versenyengedély kérelemmel
egyidejűleg meg kell küldeni az MTáSZ részére.
1.4 Az MTáSZ PD versenyzőire vonatkozó további adminisztratív kötelezettségek megegyeznek az
MTáSZ Versenytánc Szakág vonatkozó szabályzataiban megfogalmazottakkal.
1.5 Bármely PD versenyző táncos pályafutása alatt egy alkalommal kérvényezheti amatőr
státuszának visszaállítását. Az amatőr státusz visszaállítás iránti kérelmet az MTáSZ
Elnökségének kell benyújtani.
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Professzionista versenyek

2.1 Versenykategóriák
2.1.1

MTáSZ PD Magyar Bajnokságok az alábbi táncnemekben kerülnek megrendezésre:
a) Standard táncok (angol keringő, tangó, bécsikeringő, slow fox és quickstep)
b) Latin-amerikai táncok (samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble és jive)
c) Tíztánc (standard és latin-amerikai táncok)
d) Kűrverseny – standard táncok
e) Kűrverseny – latin-amerikai táncok

2.1.2

MTáSZ PD Ranglista versenyek rendezhetőek standard és latin-amerikai táncnemekben.

2.2 MTáSZ PD versenyt az MTáSZ és az MTáSZ tagszervezetei szervezhetnek az MTáSZ
Elnökségének engedélye alapján. A versenyrendezési kérelmeket az MTáSZ versenytánc
szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag, kiemelt versenyek esetén versenytánc szakág
versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján az MTáSZ Elnöksége bírálja el.
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Nemzetközi delegálások

3.1 A Kiemelt WDSF Open PD Világversenyekre (Standard, Latin, Tíztánc)
3.1.1

A korosztályi kiírásnak megfelelő, adott táncnem korosztályos ranglistáján szereplő párok
delegálhatók.

3.2 A kiemelt WDSF PD Világversenyekre (nem Open világversenyek)
3.2.1

Első helyen
a magyar bajnok nevezendő, ha a magyar bajnok a versenyen akadályoztatása miatt nem
tud részt venni, akkor a Magyar Bajnokság második helyezettje, további akadályoztatás
esetén a legjobb ranglista helyezett delegálandó, maximum a 6. helyezettig.

3.2.2. Második helyen (kivéve Tíztánc)
a soron következő legjobb ranglista helyezett delegálandó, maximum a 6. helyezettig.
3.3 Delegálás a WDSF PD Kűr Világversenyekre
3.3.1

Kiemelt nemzetközi versenyekre első helyen az adott táncnem Kűr magyar bajnokát,
második helyen a Magyar Bajnokság második helyezettjét kell delegálni. A magyar bajnok
vagy a Magyar Bajnokság második helyezettjének akadályoztatása esetén a Magyar
Bajnokság további helyezettjei delegálhatóak helyezési sorrendjüknek megfelelően.

3.3.2

Nemzetközi versenyekre csak olyan páros delegálható, aki az adott táncnemben részt vett az
adott naptári év Kűr Magyar Bajnokságán

3.3.3

Nemzetközi versenyre delegált párosok csak azzal a produkcióval vehetnek részt a
versenyen, amelyet a delegálás alapjául szolgáló Magyar Bajnokságon bemutattak.

3.4 Jelentés a külföldi versenyről
3.4.1

A külföldre delegált páros(ok) kötelezettsége a verseny végét követő egy héten belül jelentést
küldeni az MTáSZ Irodájába. A versenyjelentés elmaradása esetén a páros addig, amíg a
legutóbbi versenyről szóló jelentése az MTáSZ Irodájához nem érkezik meg, nem nevezhető
további versenyekre.

3.4.2

A jelentésben ki kell térni a helyszínre, dátumra, elnevezésre, az induló párosok létszámára,
az érintett magyar páros eredményére, egyéb a versenyhez kapcsolódó fontos
megjegyzésre.
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Díjak és díjazások

4.1 Az MTáSZ PD versenyein a dobogós párosok számára a versenyrendező pénzdíjazást biztosít a
4.2. pontban szereplő táblázatban meghatározottak alapján. A versenykiírásban mind az egyes
helyezésekhez tartozó, mind a verseny összdíjazását közzé kell tenni.
4.2 Minimum bruttó pénzdíjazások.

MTáSZ PD Standard
Latin és Tíztánc MB

MTáSZ PD Standard és
Latin Kűr MB

MTáSZ PD
Ranglistaverseny

1. hely

Minimum 150.000 Ft/pár

75.000 Ft/pár

Minimum 25.000 Ft/pár

2. hely

Minimum 100.000 Ft/pár

50.000 Ft/pár

Minimum 15.000 Ft/pár

3. hely

Minimum 50.000 Ft/pár

25.000 Ft/pár

Minimum 5.000 Ft/pár

Egy páros versenyek esetén nincs pénzdíjazás.
4.3 Az MTáSZ PD Magyar Bajnokságon nevezési díj mértéke: 5.000 Ft/pár. Az MTáSZ PD Ranglista
versenyeken a rendező állapítja meg a nevezési díjat, melynek mértéke maximum 5000 Ft/pár
melyet a versenykiírásban feltüntetni köteles.
4.4 Versenyvezető testület díjazása és költségtérítések: Az MTáSZ PD versenyein a versenyvezető
testület tagjainak díjazására és költségtérítésére az MTáSZ szabályai az irányadóak.

5

PD Pontozóbírók

5.1 A pontozóbírók számára és kijelölésére vonatkozó szabályt lásd a Pontozóbírói és számlálói
feladatok ellátásáról szóló szabályzatban (PSZ)
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Antidopping

Az MTáSZ PD versenyzőnek tartózkodnia kell a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló
kormányrendeletben meghatározott tiltott szerek használatától, tiltott módszerek alkalmazásától vagy
más, doppingvétséget vagy büntetőjogi felelősségre vonást megalapozó magatartás kifejtésétől. A
doppingtilalomra és a doppingvizsgálatra vonatkozó részletes szabályokat az MTáSZ Dopping
Szabályzata tartalmazza.

7

Záró rendelkezések

Minden olyan kérdésben, amelyet az MTáSZ PD szabályzata nem szabályoz, az MTáSZ amatőr
versenyzőkre vonatkozó hatályos szabályzataiban foglaltak az irányadóak.
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