
Tisztelt Magyar TáncSport Szakszövetség Elnöksége! 
 

Továbbra is fenntartjuk a 2013. november 20-án írt levelünket, majd november 30-án 
írt ismételt levelünket is, amelyet a 2013. december 15-én tartandó Közgyűlés felé 
terjesztünk, mivel nem kaptunk választ az Elnökségtől és ezt a levelet is szeretném 
hozzácsatoltatni, mivel összefügg. 
 
Fontosnak tartom az információ áramlását a szakszövetség és a tagszervezetek 
képviselői között. Jelenleg ez most nem mondható el a szövetég munkájáról. 
 
Jelenleg (2013. december 3. 10.45 órakor) nem érhető el a szakszövetség honlapján 
a 2014-re TERVEZETT Versenyszabályzat, a Figurakatalógus és a 
Ruhaszabály,amely ugye tervezet volt, tehát attól még mindenki számára olvasható 
lehetne,ha már egyszer az internet a kapocs a szövetség és a nagyérdemű között, 
mivel e-mail-en információt nem kaptunk! 
Helyette fent van a ténylegesnek tekintett, gondolom az Elnökség által elfogadott  
„Versenytánc Versenyszabályzat 2014”, csak erről senki semmit nem tud a hazai 
szakmában,csak a szűk Elnökség, mivel erről semmilyen információt nem kaptak a 
tagszervezetek. Miért nem lehet informálni a tagszervezetek képviselőit egy 
levélben,hogy köszönjük észrevételeiket, átgondoljuk és ha szükséges, beépítjük a 
szabályzatba. Ez azért érdekes, mert a szakszövetség honlapján most olvasható 
változatban számos módosítás lett átírva a tervezetthez képest! Pld…Hirtelen már 
lehet egy napon 2 verseny is…a módosításokhoz küldtem én is a levelet, észrevételt, 
javaslatot,csak válasz nem volt hozzá. Felmérte egyáltalán valaki,hogy 2014-re mire 
van szüksége a versenytáncnak,ahhoz, hogy a fejlődés útjára lépjen?... 
Egyesületünkhöz a mai napig semmilyen válasz nem érkezett a szakszövetségtől, 
még az sem, hogy olvasták a 2013.november 20-án írt levelünket a VSZ 
módosításokkal kapcsolatban. 
 
A mostani versenyszabályzat szerkezet átalakítása egy nagy horderejű változtatás! 
Fontos, hogy mindenki megtalálja benne, azt, amit keres (táncos, néző,műsorvezető, 
számláló, pontozóbíró, döntnök…stb) megértse és elfogadja ezeket az új oldalakon, 
a sorok között kisebb változtatásokon átment szabályozásokat. 
Miért nem kapják/kapták meg a tagszervezeti képviselők,azt a lehetőséget,hogy egy 
fórumon átbeszélve, a sarkalatos pontokat érintve,egyeztessenek a 
módosításokról,ötletelve,lehet, hogy kiegészítve új gondolatokkal,amely szükséges 
lesz  az elkövetkező 3-4 vagy 5 évre előre. Pontosan az volt a célja a mostani VSZ 
szerkezet átalakításnak, hogy ne kelljen évente módosításokat végrehajtani!... 
 
Észrevétel: 
1) 
Milyen Versenyszabályzat alapján dolgozott a XX. BEM Kupa Döntnöke?... mivel az 
új honlapon ez nincs fent (2013. január 20.). Hasonlóan nem olvasható (2013.12.03. 
11.00 órakor) a Ruhaszabályzat és a Figurakatalógus sem. Lehet, hogy létezik az 
archiv oldal is,de ezt, ha nem találja meg a döntnök vagy nem tudja megnyitni, akkor 
mi alapján dolgozik/dolgozott a hétvégén,ha nem mentette le még az év elején.  
Az okostelefonról nem is beszélek, mivel be sem jön nekem róla az mtasz.hu új 
oldala,de még a régi sem,gondolom ez már a honlap megnyitásának a verzióján 
múlik (nekem androidos készülékem van) ! Ebben az időpontban a szövetség 
honlapján nem érhető el az 1. és a 2. számúnak nevezett mellékletek sem!...?... 



 
2) 
Most hirtelen maradt a régi figurakatalógus, pedig az ”E” osztályos figurákat tudja 
mindenki a szakmában, hogy módosítani szükséges, mert nem hozta be a tőle elvárt 
lehetőséget az „iskolagyakorlat” és a „figurák felsorolása” szerinti szabályozás ebben 
a kezdő osztályban…ez miért nem történt meg a tagszervezetek észrevételei 
alapján?..., ill.  ezt már az év közben beküldött döntnöki jelentésekből is lehetett 
olvasni. 
 
3) 
Miért nem lehet a WDSF Syllabus figurakatalógus előírásait követni a „D” és „C” 
osztályos basic figuráknál, amely nemzetközileg több országban is elfogadott? 
Szakszövetségünknek miért nem fogadható el a nemzetközi szabályozás? 
 
3)  
Továbbra is fenntartjuk azon kérdéseinket is a Közgyűlés elé, amelyet a november 
20-án írt levelemben is kértem, hogy átolvasta e mondatról mondatra a változásokat 
az Elnökség, megbizonyosodott e róla, hogy nem maradt e ki semmilyen mondat, 
értelmezés, „a szakmának” fontos szabályozás az új 2014-es Versenyszabályzatból?  
 
Szeretnénk kérdéseinkre választ kapni a Közgyűlésen. 
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                                               Tisztelettel: 
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                                                                         Dimenzió TSE Elnöke 
                                                                    MTáSZ Döntnök, pontozóbíró 


