
Elnökségi határozatok 

2019. február 20. 
 

 

 

 

1/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége levezető elnöknek Zsámboki Marcellt, 

jegyzőkönyvvezetőnek Papp-Klisóczki Alexandrát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Zsom Olivért választotta.  

 

2/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége elfogadta az elnökségi ülés napirendi pontjait. 

 

3/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 1/2018-XII elnöki döntését megerősítve 

jóváhagyja a Versenytánc szakág pontozóbírói és számlálóbírói munkára vonatkozó szabályzat 2. 

számú mellékletének módosítását, mely az elfogadással azonnal hatályba lép. 

 

4/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 2/2018-XII elnöki döntését megerősítve az 

akrobatikus rock and roll szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztése szerint 

jóváhagyja a 2019. évi hazai akrobatikus rock and roll versenyek rendezésére kiírt 1. körös pályázat 

pályázati eredményeit. 

  

5/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 3/2018-XII elnöki döntését megerősítve az 

akrobatikus rock and roll szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztése szerint 

jóváhagyja a 2019. évi hazai akrobatikus rock and roll versenyek 2. körös pályázati kiírását. 

  

6/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 4/2018-XII elnöki döntését megerősítve a 

versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztése szerint jóváhagyja a 2019. 

január 19-ei és 26-ai döntnöki és versenyfelügyelői vizsgák kiírását és a 2019. január 26-ai döntnöki 

képzés kiírásait. 

 

7/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 5/2018-XII elnöki döntését megerősítve a 

versenytánc szakág pontozóbírókért felelős elnökségi tagjának előterjesztése alapján 2018.12.13-án 

plusz pontozóbírói vizsgaalkalmat biztosít. A vizsgabizottság tagjai Horváthné Krizsa Mária és Papp-

Klisóczki Alexandra. 

 

8/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 6/2018-XII elnöki döntését megerősítve 

elutasítja az MTÁSZ IGAZOLÁSI-, ÁTIGAZOLÁSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYZAT-ának módosítását.  

   

 

 

 



9/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 7/2018-XII elnöki döntését megerősítve az 

akrobatikus rock and roll szakág versenysportért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján jóváhagyja 

a 2019. január 19-20.-ai akrobatikus rock and roll Pontozóbírói, Versenyfelügyelői, Számlálóbírói és 

Sportszakember továbbképzés kiírását és költségvetését.    

Kis Katalint 205.000 Ft, Juhász Pétert 285.000 Ft, Papp Viktort 85.000 Ft előadói tiszteletdíj illeti meg a 

képzésekért és vizsgákért. 

   

10/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 8/2018-XII elnöki döntését megerősítve az 

akrobatikus rock’n’roll szakág versenysportért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján jóváhagyta 

a 2018. évi akrobatikus rock’n’roll útiköltség támogatás felosztását. 

 

11/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 9/2018-XII elnöki döntését megerősítve 

jóváhagyja az MTáSz Vizsgaszabályzatának a módosítását, mely az elfogadással lép hatályba.  

 

12/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 10/2018-XII elnöki döntését megerősítve a 

versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztésére a 2019. január 19-ei és 26-

ai döntnöki és versenyfelügyelői vizsga bizottsági tagjának Horváthné Krizsa Máriát, Kis Jánost és 

Ormándi Zoltánt kéri fel. A vizsgáztatói tiszteletdíj 15 000 Ft/fő/nap. 

  

13/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 11/2018-XII elnöki döntését megerősítve 

jóváhagyja a 2018/2019. évi TáncSport Diákolimpia megrendezésére kiírt pályázatot. 

   

14/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 12/2018-XII elnöki döntését megerősítve a 

versenytánc szakág pontozóbírói testületeiért felelős elnökségi tag előterjesztésére úgy határozott, 

hogy örökös pontozóbírói címet adományoz a következőknek: 

Botond Béla 

Csáki Katalin 

Földházi Péter 

Hegyesi István 

Jánosi László 

Késmárki Kálmán 

Kovács Sándor 

Punger Jánosné 

Sziliné Csáki Emília 

Dr. Török József 

Várhegyi István 

Várhegyiné Nagy Rózsa 

Závodszky Péterné 

 

 

 

 



15/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 13/2018-XII elnöki döntését megerősítve az 

akrobatikus rock and roll szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztésére jóváhagyja a 

2019. február 2-3-ai válogatott tábor kiírását és költségvetését. 

Kis Katalint 300.000 Ft, Juhász Pétert 300.000 Ft és Papp Viktort 120.000 Ft előadói tiszteletdíj illeti 

meg. 

 

16/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 14/2018-XII elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a 2018. évi elismeréseket 2019. február 2-án a TáncSport Magyar Bajnokságokon adja 

át a díjazottaknak. 

  

17/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 15/2018-XII elnöki döntését megerősítve a 

versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján jóváhagyja a 

Sportösztöndíj 2019 pályázatok eredményét. 

  

18/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 16/2018-XII elnöki döntését megerősítve a 

versenytánc szakág pontozóbírókért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján jóváhagyja a 2019-es 

Hungarian Dance Open pontozóbírói kijelöléseit. 

  

19/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 17/2018-XII elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy pályázatot nyújt be WDSF pontozóbírói továbbképzésre, melynek tervezett helyszíne 

és időpontja: Hilton Hotel Budapest, 2019. február 4. 

 

20/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 18/2018-XII elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a DanceNet Sportegyesületet felveszi a tagszervezetei közé. 

  

21/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a a korábbi 19/2018-XII elnöki döntését megerősítve a 

tagszervezeti képviselő kérelmére a Martfűi Városi Sportegyesületet törli az MTáSZ tagszervezetei 

közül. 

 

22/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 20/2018-XII elnöki döntését megerősítve a 

versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján jóváhagyja a 2019. 

évi kiemelt versenytánc versenyek 2. körös pályázatainak elbírálását. 

 

23/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 21/2018-XII elnöki döntését megerősítve az 

akrobatikus rock and roll szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján 

jóváhagyja a 2019. évi akrobatikus rock and roll versenyek 2. körös pályázatainak elbírálását és a 3. 

körös pályázati kiírást. 

   

 



24/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 22/2018-XII elnöki döntését megerősítve a 

tagszervezeti képviselő kérelmére a BENDA-96 Bt-t törli a tagszervezetei közül. 

 

25/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 23/2018-XII elnöki döntését megerősítve a 

2019. február 8-án Belgiumban, Antwerpenben megrendezésre kerülő Senior IV Standard 

Világbajnokságra a Králik János és Králik Jánosné párost nevezi. 

26/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 24/2018-XII elnöki döntését megerősítve a 

szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján jóváhagyja a 

2019. évi kiemelt szabadidősport versenyek első körös pályázati elbírálását, valamint a második körös 

pályázati kiírást. 

  

27/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 25/2018-XII elnöki döntését megerősítve az 

akrobatikus rock and roll szakág pontozóbíróiért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján a január 

19-ei pontozóbírói vizsga bizottságába Tormásiné Neuwirth Anikót delegálja Kis Katalin és Papp Viktor 

mellett. 

 

28/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 26/2018-XII elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a HEMO Winner Versenytánc Egyesületet felveszi a tagszervezeti közé. 

   

29/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 27/2018-XII elnöki döntését megerősítve 

jóváhagyja Farkas Liliána (Pro-Art Táncstúdió) Osztrák Táncsport Szövetséghez történő átigazolását. 

 

30/2019(II.20) 

A Magyar TáncsSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 28/2018-XII elnöki döntését megerősítve a 

tagszervezeti képviselő kérelmére hozzájárul Petcu Andrei Román Táncsport Szövetségtől a Magyar 

TáncSport Szakszövetséghez történő átigazolásához. 

   

31/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 29/2018-XII elnöki döntését megerősítve a 

tagszervezeti képviselő kérelmére hozzájárul Barna Nicole Vanessa Román TáncSport Szövetségtől a 

Magyar TáncSport Szakszövetséghez történő átigazolásához. 

 

32/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 30/2018-XII elnöki döntését megerősítve a 

tagszervezeti képviselő kérelmére hozzájárul Konstantinos Dimitriadis Görög TáncSport Szövetségtől a 

Magyar TáncSport Szakszövetséghez történő átigazolásához.  

  

33/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 31/2018-XII elnöki döntését megerősítve a 

versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján jóváhagyja a 2018. 

évi eredményességi támogatásokat.  

  



34/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 32/2018-XII elnöki döntését megerősítve az 

akrobatikus rock and roll szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján 

jóváhagyja az Akrobatikus Rock and Roll Versenyszabályzat módosítását, melynek hatályba lépése 

2019. február 26. 

  

35/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 33/2018-XII elnöki döntését megerősítve az 

akrobatikus rock and roll szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztése és a 

tagszervezeti képviselő alapján jóváhagyja a 2019. április 14-ei Budapest Területi Táncverseny 

időpontjának 2019. április 13-ára történő módosítását. 

 

36/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 34/2018-XII elnöki döntését megerősítve az 

akrobatikus rock and roll szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztése és a 

tagszervezeti képviselő alapján jóváhagyja a 2019. április 13-ai Kelet-magyarországi Területi 

Táncverseny időpontjának 2019. április 14-ére történő módosítását. 

 

37/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 35/2018-XII elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a Step by Dance TSE-t felveszi a tagszervezetei közé. 

  

38/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 36/2018-XII elnöki döntését megerősítve a 

tagszervezeti képviselő kérelmére hozzájárul Tusják Gábor és Tivadar Réka (Everydance TSE) latin E 

osztályban történő összeírásához. 

 

39/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 37/2018-XII elnöki döntését megerősítve a 

versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztése szerint megbízza a DanceNet 

Sportegyesületet a 2019. 03. 02-ai Budapesti Területi Bajnokság megrendezésével. 

  

40/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 38/2018-XII elnöki döntését megerősítve az 

elnök és a versenytánc szakág pontozóbírókért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján jóváhagyja 

a 2019. február 4-5-ei pontozóbírói, edzői továbbképzések kiírását és workshop megrendezését, 

valamint ezek költségvetéseit. 

 

41/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 39/2018-XII elnöki döntését megerősítve 

elutasítja a tagszervezeti képviselő kérelmére Lorincz Marc Andrei és Luncan Roxana Carina Román 

Táncsport Szakszövetségtől a Magyar TáncSport Szakszövetséghez történő átigazolását. 

  

42/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 40/2018-XII elnöki döntését megerősítve 

jóváhagyja a 2019. február 4-ei versenytánc edzői továbbképzés módosított kiírását. 

  

 



43/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 41/2018-XII elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy versenytánc szakágban 2018. évi nívódíjat ad a következőknek: 

 

Események: 

• WDSF Latin táncok Európa Bajnoksága - Valcer TS 

• WDSF Ifjúsági Standard Világbajnokság - Pro-Art TS  

• WDSF Standard Táncok Formációs Világbajnoksága - Szigo KTSE 

Világversenyen elért döntős helyezés: 

• Andrea Silvestri - Váradi Martina 

• Szalai Dénes Ferenc - Balla Petra 

• Szánthó Péter - Juhász-Szánthó Szilvia 

• Szilver TSE formáció 

• Adria Szigo formáció 

 

44/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 42/2018-XII elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy Fügeczkiné Balogh Mária részére életműdíjat adományoz. 

 

45/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 43/2018-XII elnöki döntését megerősítve az 

akrobatikus rock and roll szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján a 

2019. március 9-ei Országos Ranglista Verseny megrendezésével a Főnix SE-t, 

a 2019. március 2-ai Kelet-magyarországi Területi Verseny megrendezésével a Steb By Dance TSE-t, a 

2019. november 24-ei Magyar Bajnokság megrendezésével a Rock and Magic TSE-t bízza meg. 

 

46/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 44/2018-XII elnöki döntését megerősítve a 

szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős elnökségi tag előterjesztése szerint a Szabadidős 

Budapest Területi Bajnokság megrendezésével megbízza a DanceNet SE-t és eltekint a 

versenyrendezési díjtól. 

  

47/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 45/2018-XII elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a Tornádó Hungary Táncsport Egyesületet felveszi a tagjai közé. 

  

48/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 46/2018-XII elnöki döntését megerősítve a 

versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján döntnöki pótvizsgát 

hirdet meg. 

 

49/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 47/2018-XII elnöki döntését megerősítve a 

versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős elnökségi tag elnöki döntéssel módosított 

előterjesztése alapján jóváhagyja a 2019.02.09-ei Tíztánc és Nyolctánc Magyar Bajnokság pontozóbírói 

kijelöléseit.  

 

 



50/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 48/2018-XII elnöki döntését megerősítve és a 

tagszervezeti képviselő ismételt kérelmére korábbi 39/2018-XII számú elnöki döntését módosítva 

jóváhagyja Lorincz Marc Andrei és Luncan Roxana Carina Román Táncsport Szakszövetségtől a Magyar 

TáncSport Szakszövetséghez történő átigazolását. 

 

51/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 49/2018-XII elnöki döntését megerősítve a 

tagszervezeti képviselő kérelmét elutasítva nem járul hozzá Csapó Dávid Gábor és Bálint Andrea 

(Everydance TS) valamint Német Norbert és Nagy Edina (Everydance TS) E osztályban történő 

összeírásához. 

  

52/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 50/2018-XII elnöki döntését megerősítve a 

munkavállaló kérelme alapján Pallagi Renáta munkaszerződését közös megegyezéssel 2019. március 

6-ai hatállyal megszünteti. 

  

53/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 51/2018-XII elnöki döntését megerősítve az 

akrobatikus rock and roll szakág pontozóbíróiért felelős elnökségi tag előterjesztése szerint jóváhagyja 

a 2019. évi I. féléves akrobatikus rock and roll versenyek versenyvezető testületének kijelöléseit. 

  

54/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 52/2018-XII elnöki döntését megerősítve az 

akrobatikus rock and roll szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztésére úgy döntött, 

a 2019. március 9-én Móron megrendezésre kerülő Országos Ranglista Verseny nevezési határidejét 

egy héttel meghosszabbítja. 

  

55/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 53/2018-XII elnöki döntését megerősítve a 

rendező Valcer TS kérelmére úgy határozott, hogy a 2019.  február 23-án rendezendő E Hattánc és D 

Nyolctánc Országos Bajnokság, valamint Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc Junior Standard, Senior Tíztánc és 

Professzionális Latin Ranglistaverseny helyszínének módosítását engedélyezi. 

 

56/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 54/2018-XII elnöki döntését megerősítve a 

rendező Pro-Art TS kérelmét elutasítva úgy határozott, hogy a 2019. március 9-én rendezendő Felnőtt 

Ifjúsági Latin, Junior Tíztánc, Senior Latin, Profi Standard Ranglista verseny helyszínének 

módosítását nem engedélyezi. 

  

57/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 55/2018-XII elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a 2019. február 9-én a Szilver TSE által megrendezésre kerülő Tíztánc MB és Nyolctánc 

MB versenyekre Szakszövetségi Ellenőrt rendel ki. 

   

58/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 56/2018-XII elnöki döntését megerősítve a 

versenytánc szakág pontozóbíróiért felelős elnökségi tag előterjesztésére jóváhagyja a 2019. február 



23-ai Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Standard, Senior Tíztánc és Professzionalista Latin 

Ranglistaverseny, E Hattánc és D Nyolctánc Országos Bajnokság és Klubközi táncverseny pontozóbírói 

kijelöléseit. 

  

59/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a 2019-es WDSF General Meetingre 

Zsámboki Marcell elnököt és Papp-Klisóczki Alexandra főtitkárt delegálja. Szavazati joggal Zsámboki 

Marcellt ruházza fel. 

 

60/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a 2019. évi elnökségi munkaterv 

elkészítésének a határideje 2019. március 15. 

 

61/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág pontozóbíróiért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján az elnökségi ülésen egyeztetett módosításokkal jóváhagyja a 2019. március 

2. és 2019. június 15. között megrendezésre kerülő versenytánc versenyek pontozóbírói kijelöléseit. 

 

62/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a rendező KID Rock and Roll SE képviselőjének kérelmére 

jóváhagyja a 2019. március 2-ai Területi Akrobatikus Rock and Roll táncverseny helyszín és 

időpontmódosítását. 

 

63/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy megbízza az elnököt, hogy az 

MTáSZ Igazolási, Átigazolási és Nyilvántartási Szabályzatának I. számú mellékletére vonatkozó 

átdolgozási javaslatát 2019. február 28-ig készítse el és nyújtsa be az elnökségnek. 

 

64/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy rendkívüli közgyűlést hív össze 

2019. március 18-án 17:00-ra. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés 2019. március 

22-én 17:00-tól kerül megtartásra. A rendkívüli közgyűlés új szakág MTáSz-hoz történő felvétele miatt 

kerül megtartásra. 

 

65/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a gazdasági ügyintéző pozíciót 

2019. június 1-től tölti be. 

 

66/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy 2019. március 1. és 2019. május 

31. időszakra megbízási szerződést köt Farkas Alexandrával, Papp-Klisóczki Alexandrával és Vakaliou 

Máriával a gazdasági ügyintéző feladatainak ellátására. 

 

67/2019(II.20) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy jóváhagyja a 2019. szeptember 28-

29-ei Kistelek Open megrendezését és a versenyt továbbítja a WDSF felé. 

 

 



68/2019(II.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy jóváhagyja az Ametiszt TSE 

2018/19-es tanévi TáncSport Diákolimpia megrendezésére vonatkozó kérelmét. A verseny időpontja 

2019. június 8. 

 

Budapest, 2019. február 20. 

 

 

 

Zsámboki Marcell 

                                                                                                                                                         elnök 


