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VERSENYSZABÁLYZAT 
 

Versenyvezetői testület és a verseny lebonyolításában közreműködő személyek 
 

 A versenyfelügyelő az a személy, aki a verseny folyamán a figurakatalógus és a ruhaszabályzat 
rendelkezéseinek betartását ellenőrzi. 

Benevezés, átjárhatóság: 
 
Nevezési díj: 

 A versenyzőpáros köteles kifizetni a versenykiírásban feltűntetett nevezési díjat, amelynek mértéke egy 
versenyszámban történő indulás esetén minimum 2 000 HUF/pár, maximum 3 000 HUF/pár, minden 
további versenyszámban 1 500 HUF/pár/versenyszám, amely magában foglalja a páros részére az 
egész napra szóló belépőt is. Hazai rendezésű WDSF Open és egyéb Open versenyekre a nevezési 
díjat a rendező határozza meg, amelyet előzetesen közzé kell tenni a versenykiírásban. 

 
Versenyek kategóriái 

 
Ponszerző versenyek: 

 Nem kiemelt, pontszerző versenyek 
a. hazai és külföldi pároknak rendezett klubközi pontszerző versenyek 
b. hazánkban megrendezett WDSF open versenyek 
c. hazánkban megrendezett Rising Star versenyek 

 Kiemelt pontszerző versenyek 
a. Területi Bajnokságok 
b. Országos Bajnokságok 

c. Országos Ranglistaversenyek 
d. Magyar Bajnokságok 

 
Nem pontszerző versenyek 

a. WDSF versenyek (kivéve hazánkban megrendezett WDSF open versenyek) 
b. Rising Star versenyek (kivéve hazánkban megrendezett Rising Star versenyek) 
c. Mix versenyek 
d. Meghívásos egyéni és/vagy csapatversenyek 
e. Kűr versenyek (Lásd: Kűr versenyek, 28-44. pont) 
f. Formációs versenyek (Lásd: Formációs versenyek, 45-59. pont) 
g. Egyéb versenyek: a VSZ-t csak részben, módosítva, vagy egyáltalán nem alkalmazó, nyitott 

versenyek, pl. szabadidősport versenyek. 
 
Országos Bajnokság 

 Az Országos Bajnokságra – az A és S Országos Bajnokságok, illetve a Hattánc, Nyolctánc, Tíztánc 
Országos Bajnokságok kivételéve – csak olyan párosok nevezhetők, akik részt vettek az adott év 
Területi Bajnokságán is. Az A és S Országos Bajnokságokon illetve a Hattánc, Nyolctánc, Tíztánc 
Országos Bajnokságokon a Területi Bajnokságon való részvétel nélkül is lehet indulni. Amennyiben egy 
páros a Területi Bajnokságot önhibáján kívül – betegség, sérülés vagy más akadályozó ok miatt – 
kényszerült kihagyni vagy az adott évi területi bajnokságok után került összeírásra, tagszervezeti 
képviselőjén keresztül – a megfelelő indoklás, igazolások egyidejű benyújtásával – a versenytánc szakág 
versenysportért felelős elnökségi tagjánál kérvényezheti az országos bajnokságon való indulás 
lehetőségét. 

 
Magyar Bajnokság 

 A Gyermek Magyar Bajnokságok csak a D osztályhoz tartozó 4-4 tánccal kerülnek megrendezésre. 
 

Versenyosztályok, korosztályok összevonásának lehetőségei 
 

 Korosztályos összevonás esetén a Senior I, II, III, IV korosztályok versenyszámai bármelyik másik senior 
korosztály versenyével összevonhatók, egy-egy páros nevezése esetén akár három Senior 
korosztály is összevonható egymással. 
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Átjutási, feljutási rendszer (korosztály-, osztályváltás) 

 

 E osztályból D osztályba való feljutásnál feltétel az Országos Bajnokságon való indulás. 

 
A szabályváltozás kizárólag a 2017.  január 1. után összeírásra kerülő E osztályos párosokra vonatkozik. Azon 
E osztályos párosok, akik már 2017. január 1-ét megelőzően megkezdték a versenyzést, a többi feljutáshoz 
szükséges feltétel teljesítése esetén az országos bajnokságon való részvétel nélkül is kérvényezhetik 
tagszervezeti képviselőjükön keresztül D osztályban történő regisztrációjukat. 

 
 

FORMÁCIÓS VERSENYEK 
 
A formációs csapat (VSZ. 45.) 

 A formációs csapat tagjai – legfeljebb 4 fő kivételével – ugyanazon tagszervezet igazolt versenyzői 
kell, hogy legyenek. Egy regisztrált csapatban – a tartalék tagokkal együtt – legfeljebb négy 
versenyző lehet más MTáSZ tagszervezet vagy más ország leigazolt sportolója.  

 Az „A” és „B” liga formációs versenyein hat, hét vagy nyolc párból, a társasági táncok formációs 
versenyeken minimum négy és maximum tizenkét párból, a lányformációs versenyeken nyolctól 
huszonnégy főből álló csapatok táncolhatnak. A versenyen rajthoz álló csapattagok mellett – mind 
az „A” és „B” liga, mind a társasági táncok csapatainál és a lányformációknál – csapatonként legfeljebb 
6 fő tartalék tagot lehet regisztrálni. 

 
Formációs versenykategóriák, korosztályok 
 
A lányformáció  

 liga nélküli kategória, 

 junior és felnőtt korcsoportokban versenyezhetnek a csapatok 

 A csapat minimum nyolc, maximum huszonnégy táncosból állhat. 

 A lányformációs versenyeken kizárólag Standard vagy kizárólag Latin-amerikai táncokból összeállított 
koreográfiával lehet indulni. A koreográfiában a kiválasztott táncnem tánca(i) tetszőleges számban 
(minimum egy, legfeljebb öt) és sorrendben szerepelhetnek. 

 A koreográfia időtartama legfeljebb 4 perc lehet. Elkülönített be- és kivonuló zene használata nem 
engedélyezett. 

 
FIGURAKATALÓGUS 

Rumba C osztályába bekerült 2 figura: 
1. Syncopated Cuban Rocks 
2. Runaway Alemana 

 
VÁLOGATOTT  KERET 

 
Kikerülés a válogatott keretből: 

 Amennyiben a páros a válogatott keret képzések több, mint 40%-ról hiányzott. Nem számít 
hiányzásnak, ha egy páros nemzetközi kiemelt versenyen (pl. EB, VB EK, VK stb), Felnőtt és ifjúsági 
korosztályú versenyzőknél WDSF Grand Slam vagy WDSF World Open versenyen, Junior és 
Senior korosztályú versenyzőknél WDSF Open versenyeken képviseli országunkat a válogatott 
keret képzés időpontjában.  

 Amennyiben a válogatott keret képzést a páros önhibáján kívül – betegség, sérülés vagy más 
akadályozó ok miatt – kényszerült kihagyni, a páros tagszervezeti képviselője – megfelelő 
indoklás, igazolások egyidejű benyújtásával – a versenytánc szakág versenysportjáért felelős 
elnökségi tagjánál kérvényezheti a hiányzás igazolását . 

 Amennyiben a páros vagy szétválik, elveszíti válogatott keret tagságát. Ebben az esetben a Magyar 
Bajnokságok eredményét tekintve a következő páros vagy beválogatható (Szakmai bizottság döntése 
alapján). A szétvált páros tagjai kedvezményes díjért továbbra is részt vehetnek a válogatott 
keret képzéseken 
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DÖNTNÖKI ÉS VERSENYFELÜGYELŐI MUNKÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 
 
Az MTáSZ minden hivatalos versenyére ki kell jelölni egy versenyfelügyelőt. 
 
A Ruhaszabályzat ellenőrzés módja: 

a. az értékelés az MTáSZ által kibocsátott, hivatalos Figurakatalógus és Ruhaszabályzat értékelő 
nyomtatványon történik, melyet a rendező köteles a Döntnök és a Versenyfelügyelő számára kellő 
mennyiségben biztosítani; 

a. a Döntnök és a Versenyfelügyelő minden versenyszám első fordulójának első táncában ellenőrzi a 
fordulóban résztvevő versenyzők ruhájának szabályosságát, a szabálytalanságot Figurakatalógus és 
Ruhaszabályzat értékelő nyomtatványon egyértelmű jelöléssel jelez 

b. amennyiben a döntnök vagy a versenyfelügyelő szabálytalan ruhát jelez a nyomtatványon, a 
döntnöknek kötelessége figyelmeztetni a párost. Amennyiben egy sportoló Ruhaszabályzat 
megszegése miatt figyelmeztetést kap a verseny döntnökétől, eleget kell tennie a 
versenyszabályzatban leírtaknak, máskülönben a döntönknek ki kell zárnia a versenyből. 

 
 
 

PONTOZÓBÍRÓI ÉS SZÁMLÁLÓI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT 
 
Jelölhető pontozói létszám minimum-maximum határai, a hazai és külföldi pontozóbírók aránya 
(Pontozóbírói kijelölési elvek táblázata 2. sz. melléklet) 

 Klubközi versenyre kijelölt 7 pontozó közül 5-öt kell foglalkoztatni versenykategóriánként, biztosítva 
ezzel az azonos pihenési időt. 

 Területi bajnokságra, Országos bajnokságokra kijelölt 9 pontozó közül 7-et kell foglalkoztatni 
versenykategóriánként, biztosítva ezzel az azonos pihenési időt. 

 Ranglistaversenyre min. 9 pontozó kerül kijelölésre, a rendező kérésére a pontozók létszáma 
ennél több is lehet.  

A nevezési határidő lejárta után,  amennyiben a nevezések létszáma, vagy a verseny tervezett 
időtartama indokolja, az eredetileg kijelölt pontozói létszám (klubközi versenyen, illetve klubközi 
versennyel együtt rendezett ranglista osztályos versenyein) két 5 fős panelre kiegészíthető 


