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2013/2014. TANÉVI 

TÁNCSPORT DIÁKOLIMPIA®  
VERSENYTÁNC SZAKÁG ORSZÁGOS DÖNTŐ 

VERSENYKIÍRÁS 
 
1. Az országos döntő célja:  

 A sportág utánpótlásának biztosítása, új tehetségek felkutatása. 

 Az iskolák versenytánc sportágban igazolt versenyzőinek versenyzési lehetőség biztosítása. 

 A táncsport megszerettetése a tanulók körében. 

 A táncsport életében mozgó gyerekek közötti kapcsolatok erősítése, tanulják meg kezelni a győzelem, vagy éppen a 
vereség szituációját, érezzék a fair play fontosságát. 

 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 21. §-a alapján a felvételi eljárás során 
Diákolimpia® országos döntőn elért legalább 3. helyezetteknek járó többlet 10 pont jogosultjainak meghatározása. 

 
2. Az országos döntő rendezője a Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a  

Magyar TáncSport Szakszövetség. 
Társrendező: Szilver TSE, Szentes. 

 
3. Az országos döntő helyszíne és időpontjai: 
    Helyszín: Szolnok, Tiszavirág Aréna (5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 9735/2). 

    Időpont: 2014. március 08. (szombat), 15.30 órától 
 Helyszíni regisztráció: 14.30 órától 
 
4. Az országos döntő résztvevői: 

 A Magyar Diáksport Szövetség 2013/2014. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok 5. pontja” szerint. 

 A köznevelési intézmények azon tanulói, akik a megadott nevezési határidőig a kiírási feltételeknek megfelelnek és a 
nevezési határidőig elküldik nevezésüket. 

 
5. Korcsoportok: 

 A Magyar Diáksport Szövetség 2013/2014. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok 7. pontja” szerint az alábbi 
kiegészítéssel: 

 Gyermek: a páros idősebbik tagja adott naptári évben tölti be legfeljebb 9., 10. vagy 11. életévét.  

 Junior: a páros idősebbik tagja adott naptár évben tölti be a 12.,13., 14. vagy 15. életévét.  

 Ifjúsági: a páros idősebbik tagja adott naptári évben tölti be a 16., 17. vagy 18. életévét. 

 A 18 évestől idősebb tanuló, ifjúsági korcsoportban akkor indulhat, ha középfokú iskolarendszerű tanulmányokat 
folytat. 

 Minden versenyző csak a saját korcsoportjában indulhat, „átjárás, felversenyzés” nem engedélyezett. 
 
6. Versenyszámok: 

 Az alábbi korcsoportokban, osztályokban és táncokban hirdetünk pároknak (fiú-leány pár) összesen 6 versenyszámot: 

 Gyermek korosztályban az alábbi 2 versenyszámban hirdetünk OPEN versenyt:  

 standard 4 tánc (angol keringő, tangó, bécsi keringő, quickstep)  

 latin 4 tánc (szamba, cha-cha, rumba, jive) 

 Junior korosztályban az alábbi 2 versenyszámban hirdetünk OPEN versenyt:  

 standard 4 tánc (angol keringő, tangó, bécsi keringő, quickstep)  

 latin 4 tánc (szamba, cha-cha, rumba, jive) 

 Ifjúsági korosztályban az alábbi 2 versenyszámban hirdetünk OPEN versenyt:  

 standard 4 tánc (angol keringő, tangó, bécsi keringő, quickstep)  

 latin 4 tánc (szamba, cha-cha, rumba, jive) 
 

Összefoglaló táblázat: 

Korosztályok  Standard táncok (4) Latin táncok (4) 

Gyermek Nyitott/Open Nyitott/Open 

Junior Nyitott/Open Nyitott/Open 

Ifjúsági  Nyitott/Open Nyitott/Open 
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7. Igazolások: 

 A Magyar Diáksport Szövetség 2013/2014. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok 8. pontja” szerint. 

 Egységes igazolás: a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása esetén a 
köznevelési intézmény igazgatója által kiállított és lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolással), az iskola 
igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott nevezési lappal (lásd a kiírás végén). 

 A nevezési lapon a korosztálynak megfelelő érvényes orvosi igazolásnak kell szerepelnie (a szakszövetségi igazolványban 
szereplő, érvényes sportorvosi igazolás ezt kiválthatja).  

 Iskola(ák) összevonása, ill. az iskola nevének változása esetén a csapatvezető a versenyen az iskola igazgatója által 
hitelesített dokumentumot köteles bemutatni, mellyel bizonyítja az intézmények összevonását, ill. az intézmény nevében 
történt változásokat. 

 A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt az adott sportág versenyén. 

 Kérjük a testnevelőket, edzőket, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók az igazoláshoz szükséges 
dokumentumokkal rendelkezzenek! 

 A versenyzők saját érdekükben - sérülés, orvosi ellátás miatt - tartsák maguknál a TAJ-kártyájukat, vagy annak másolatát.  

 Az igazolásnál figyelembe kell venni a TÁNCSPORT hatályos szabályzatait is. 
 
8. A versenyek lebonyolítása: 

 A Magyar TáncSport Szakszövetség érvényes versenyszabályzata alapján. 
 
9. Nevezés:  

 A Magyar Diáksport Szövetség 2013/2014. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok 10. pontja” szerint az alábbi 
kiegészítéssel:  

 Az olvashatóan kitöltött, aláírt, lepecsételt, beszkennelt nevezési lapokat Magyar TáncSport Szakszövetség e-mail 
címére várjuk: mtasz@mtasz.hu.  

 A nevezés érvénytelen, ha a verseny helyszínén az eredeti dokumentumokat nem adják le.  

 Nevezési határidő az országos döntőre: 2014. március 01.  

 Határidőn túli nevezéseket nem fogadunk el!  

 A helyszíni regisztrációnál fizetendő nevezési díj: 1.500 Ft/fő, (3.000 Ft/pár) – helyszínen fizetendő.  

 Csak a nevezési határidőig jelentkezők nevezését fogadjuk el, további meghívás nem lehetséges!  
 
10. Díjazás: 

 A meghirdetett versenyszámokban az 1-3. helyezettek érmet,  

 az 1-6. helyezettek oklevelet vehetnek át. 
 
11.  Költségek: 

 Az országos döntő rendezési költségeit a Magyar TáncSport Szakszövetség (érem, oklevél), valamint a Szilver TSE, 
Szentes biztosítja (egyéb költségek: pontozók, stb.). 

 Az utazás, a szállás, az étkezés, valamint az egyéb felmerülő költségeket a résztvevők viselik. 
 
12. Egyéb sportági rendelkezések, információ:  

 A versenyen résztvevőknek nem kell rendelkezniük versenykönyvvel, versenyengedéllyel, és sportorvosi igazolással, 
azonban magukkal kell hozniuk diákigazolványukat és az iskola által aláírt és pecséttel ellátott nevezési lapjukat.  

 A nevezési lapon az orvosi igazolás dátuma nem lehet 6 hónapnál régebbi.  

 A versenyen mindenki saját felelősségére indul el.  

 Egy párt, csak egy iskola tanulói alkothatnak!  

 Frakk, csillogó díszítés, smink használható.  

 Figurakatalógus által szabályozott kötöttség nincs.  

 Minden egyéb kérdést a Magyar TáncSport Szakszövetség hatályos versenyszabályzata és mellékletei szabályoznak: 
lebonyolítás, öltözködés, helyszínnel kapcsolatos előírások, stb.  

 Információ:  
Magyar TáncSport Szakszövetség  
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Magyar Sport Háza III./313. iroda 
Telefon: (06-1) 460-6921; E-mail: mtasz@mtasz.hu Honlap: http://mtasz.hu  
Szilver TSE  
6600 Szentes, Vásárhelyi út 62.  
Tel: 06-63/ 401-150; E-mail: szilverkht@invitel.hu; szilvertse@freemail.hu  
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NEVEZÉSI LAP 

TÁNCSPORT DIÁKOLIMPIA® 
 
 
 
 

 

  
 

 ................................ VERSENYTÁNC 

 megye szakág 
 
  
Iskola neve: .................................................................. ……………………………………………………………..…………………… 
pontos címe, irányítószáma:  .........................................................................................................................................................  
telefonszáma: ................................................................................................................................................................................  
e-mail címe:   .................................................................................................................................................................................  
Felelős testnevelő tanár/edző: .......................................................................................................................................................  
Felelős testnevelő tanár/edző e-mail címe:: ..................................................................................................................................  
Felelős testnevelő tanár/edző mobilszáma:: ..................................................................................................................................  
 
 

 

 

PÁR NÉV Szül. dátum Orvosi eng. (év, hó, nap):  
házi, gyermek, vagy iskolaorvos 

Korosztály: 
gyermek, junior, vagy ifjúsági 

Versenyszám: 
ST., LAT. vagy ST.+LAT. 

1. 
   

  
   

2. 
   

  
   

3. 
   

  
   

4. 
   

  
   

5. 
   

  
   

6. 
   

  
   

7. 
   

  
   

8. 
   

  
   

9. 
   

  
   

 
Hivatalosan igazolom, hogy az 1-től......................-ig sorszám alatt felsorolt párok, az általam vezetett köznevelési intézmény 
tanulói. 
Nyilatkozat az oktatási intézmény vezetője részéről: „Felelősséggel nyilatkozom arról, hogy ha a versenykiírásban megadott határidőn túl mondjuk le a 

versenyen való részvételt, kötelezettséget vállalok, hogy az igazolt költségeket megtérítem a Magyar Diáksport Szövetség, ill. a rendező szerv felé.” 

 
Dátum:......................................, ....................... P.H. 

   iskolai .......................................  
     iskola igazgató        
 


