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Sportolói múltja:’ 

 1988 –ban kezdtem pályafutásom és 2002 – ben fejeztem be. Ezen évek alatt 11-szer nyertem el 
a Román Bajnoki címet latin, standard, 10 tánc és formaciós kategóriákban. 

 1996 – 2002 között számos nemzetközi versenyen és emellett Európa és Világbajnokságokon 
vettem részt. 

 2003 –tól pontozóbíróként tevékenykedek. 2008-ban szereztem meg a WDSF Nemzetközi 
Pontozói licenszemet. A 2013 –as évtől   MTASZ által kiállított bírói licenszel rendelkezem. 

 2008 – 2012 között a Román Sporttánc Szövetség nemzetközi relációkkal foglalkozó elnöke 
voltam. 

 
Sporton kívüli egyéb állandó elfoglaltsága(i): 
 
Tánctanár és Edző: 
 

 2002 –től foglalkozok sporttánc oktatással és ez idő alatt több, mint 20 bajnoki, vice-bajnoki 
párost neveltem ki Romániában, Görögországban és Magyarországon. A kiemelkedő munkám 
gyümölcse  a Cseke Zsolt Sándor – Kuryshova Anzhela páros akik a  WDSF Világranglistán  
előkelő 20-ik helyen álltak Magyar színeket képviselve. 

 2010 –től rendszeresen tanítok kezdő, haladó és magas szintű párokat Romániában, 
Oroszországban, Olaszországban, Portugáliában, Csehországban, Magyarországon, Szlovákiában, 
Svédországban, Németországban ( a DTV – Német Táncszövetség Válogatott Keretén belül), 
Észtországban, Ausztriában.  
 

Versenyszervező: 
 

 2002 –től szervezek spottánc versenyeket területi, országos és 8 alkalommal került 
megrendezésre a WDSF Varadinum  Nemzetközi Verseny (az első World Open Romániában). 

 
Véleménye szerint hogyan lehet a leghatékonyabban képviselni az MTASZ-t és fejlődésében segíteni: 
 

 Fő célom a Magyar Sporttánc újraélesztése és reformálása.  Be szeretném bizonyítani, hogy a 
közös érdek és a  közös munka eredményeket és fejlődést hoz létre. 

 Okosabb és hatékonyabb gazdálkodást folytatni.  

 A nemzetközi stratégia kiépítése és professzionális kommunikáció kialakítása. 

 Marketing – szélesebb körben reklámozni a sporttáncot a médiában. 

 Bebizonyítani, hogy a Magyar Sporttánc világszintre emelhető!!! 
 
Ezen célok elérésére a legjobbakkal szeretnék közreműködni, azokkal a személyekkel akik komolyan 
veszik hivatásukat és szeretnének tenni a Magyar Sporttánc újraélesztésében és megreformálásában. 
 


