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Neve: Princz Nóra  
 
Születési éve: 1981  
 
Tagszervezete: Szilver Tse  
 
Nyelvismerete: német nyelv  
 
Sportolói múltja:  
(versenyzés kezdete, kategória, osztály, kiemelkedő versenyeredmények) 
 
1995-ben kezdtem versenyezni E osztályban, 2003-ban pedig már Magyar Bajnoki bronzérmes 
voltam Standard táncokból. Ez volt első nagy sikerünk a jelenlegi partneremmel, Kemény 
Tamással. A legmagasabb osztályban versenyeztünk évekig. Jelenleg Senior I korcsoportban a 
világ élmezőnyéhez tartozunk.  
Legjelentősebb eredményeink a számos WDSF Open verseny győzelem mellett: 
A már említett 2003.09.13. Felnőtt Standard Magyar Bajnokság (Szentes) 3. hely 

2017.05.26. Blackpool Dance Festival Senior I. Standard (Blackpool) 1. hely 
2017.09.23. Senior I. Standard Világ Bajnokság (Kistelek) 5. hely 
2018.02.04. Senior I. Standard Magyar Bajnokság (Szigetszentmiklós) 1. hely 
2019. 02.03. Senior I. Standard Magyar Bajnokság (Budapest) 1. hely 

 
Sporton kívüli egyéb állandó elfoglaltsága(i): 
 
Szabadúszóként dolgozom, így az időmet én osztom be, de ettől még természetesen dolgoznom 
kell, tehát vannak kötelezettségeim a munkámat tekintve is.  
 
Véleménye szerint hogyan lehet a leghatékonyabban képviselni a sportolók érdekeit: 
  

Elsősorban úgy, hogy ismerjük a sportolók véleményét, meglátásait és igényeit.  
Mindezt át tudjuk érezni és több nézőpontból is meg tudjuk vizsgálni.  
Én nem csak sportoló, hanem edző és egyesületi vezető is vagyok, így ugyanazt a dolgot 
több oldalról is látom. E kettős szerepből adódóan már eddig is kapocs tudtam lenni a 
vezetés és táncosok között.  
Sok versenyen és egyéb táncos eseményen rengeteget szoktam beszélgetni táncosokkal és 
szüleikkel, így behatóan ismerem számos táncos véleményét már ma is.  
Nyíltan és őszintén tudok velük beszélgetni a jó és a kevésbé jó dolgokról egyaránt, és ezt a 
fajta őszinte kommunikációt továbbra is fenn szeretném tartani. 
 
Össze kell hozni – ami nem könnyű feladat, de nem is tartom lehetetlennek – az elnökség, a 
szakvezetés és a sportolók érdekeit. Meg kell ismertetni egymás álláspontját és meg kell 
találni azokat a megoldásokat, amelyek minden fél számára nem csak elfogadhatóak, de 
kielégítőek is. Ennek érdekében pedig jó, ha széleskörű rálátásunk van a sportágra. 
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Azonban a sportolók érdekét minden döntés kapcsán előtérbe kell helyezni, hiszen ŐK azok, 
akik nélkül nincsen versenytánc Magyarországon.  

 
Egyéb, a Jelölt által fontosnak ítélt információk:   
 

Azt gondolom, hogy a Sportolói Bizottságba bekerülni és ott dolgozni hatalmas felelősség és 
megtiszteltetés.  
Köszönöm a jelölésemet, amit tisztelettel elfogadok.  
Bízom benne, hogy a magyar versenytánc sportolóit ezzel a pozícióval magasabb szinten 
szolgálhatom, mint ahogy tettem/tettük ezt Tomival eddig a hétköznapokban: 
 
-  A Tudtad e? videókat valószínűleg sokan ismerik. A célunk az volt vele, hogy a táncos 
atléták és akár szüleik is a versenyszabályzatból felkészültebbek legyenek és így 
sikeresebben tudjanak versenyezni. 
-  A 2018-as C Országos Bajnokság előtt annak érdekében pedig, hogy minden táncospár 
úgy tudjon starthoz állni, hogy ne fenyegesse lépéshatár vétség elkövetése miatt kizárás a 
tapasztalataink alapján összegyűjtött legtöbbször előforduló lépéshatárokról videót 
készítettünk és alternatívát adtunk a helyes megoldásokra. 
- 2017. november 13-a óta – ekkor küldtem ugyanis az első levelemet az Mtasz 
elnökségének ez ügyben – küzdök a nevelési költségtérítés ellen. Kidolgozatlan 
koncepciónak tartom ma is, annak ellenére, hogy ma már sokkal mérsékeltebb összegeket 
kell fizetni átigazoláskor a párosért, amennyiben az átadó egyesület ezt kéri. 

 
 


