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PÁLYÁZAT  

a Magyar TáncSport Szakszövetség  

2019/2020-as tanév Táncsport Diákolimpia versenyének tárgyában  
  

  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a 2019/2020-as tanévben megrendezésre kerülő 

Táncsport Diákolimpia megrendezésére pályázatot ír ki.  

 

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK  

1. A Táncsport Diákolimpia rendezési jogának elnyerésére pályázatot nyújthat be a Magyar 

TáncSport Szakszövetség valamennyi olyan versenytánc szakágban bejegyzett, aktív 

tagszervezete, amely megfelel a pályázati kiírásban leírt követelményeknek.  

2. Az érvényes versenyrendezési pályázatok benyújtásának további alapfeltétele, hogy a 

pályázónak nincs semmiféle lejárt határidejű tartozása a Magyar TáncSport Szakszövetséggel 

szemben, nincs köztartozása, a tagszervezet nem szűnt meg és nem áll felszámolás alatt.  

3. A versenyrendezési kérelem akkor érvényes, ha az megfelelő időben (határidőre) és formában 

került benyújtásra:  

a) A kérelmet elektronikusan kell megküldeni az mtasz@mtasz.hu e-mail címre. 

b) A versenyrendezési kérelemhez minden esetben kötelező mellékletként csatolni kell a 

teremnyilatkozatot (1. sz. melléklet).  

 

 

TOVÁBBI PÁLYÁZATI FELTÉTELEK  

A Táncsport Diákolimpia pályázati anyagának beérkezési határideje: 2020. január 31. 

4. A határidő után beérkezett pályázatokat kizárólag a határidőben megérkezett pályázatok 

elbírálását követően értékeli a Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége. A határidőn túl 

benyújtott pályázatokat az elnökség kizárólag abban az esetben veszi figyelembe, ha az adott 

versenyre nem érkezett be érvényes pályázat.  

5. A hiányosan kitöltött pályázati űrlapokat, illetve a hiányosan megküldött pályázatokat az 

elnökség kizárólag abban az esetben veszi figyelembe, ha az adott versenyre nem érkezett be 

érvényes pályázat.  

6. A beérkezett pályázatokat a Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc 

szakág versenysportért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján értékeli, és a döntésről az 

elbírálást követő 8 napon belül valamennyi pályázót értesíti.  

7. A pályázó a pályázat beküldésével elfogadja, és egyben magára vonatkozóan kötelezőnek 

tekinti, hogy az MTáSZ hatályos szabályzataiban (különös tekintettel a Versenyszabályzatban, 

a Vagyonértékű Jogok Hasznosításáról szóló Szabályzatban és a TáncSport Rendezvények 

Biztonságáról szóló Szabályzatban) leírt versenyrendezésre vonatkozó szabályokat ismeri, és 

az azokban előírt versenyrendezési feltételeket biztosítani tudja az adott verseny 

megrendezéséhez. Ha ezen szabályok bármelyikét a verseny rendezője megsérti, és ezt a 

döntnöki jelentés is megerősíti, akkor a verseny rendezője a következő két évben nem 

rendezhet versenyt.  
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8. A pályázók tudomásul veszik, hogy  

- a pályázati kiírásban meghirdetett versenyek versenyvezető testületét – a pályázó 

kérésének megfelelően – a Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége jelöli ki, amelyről 

az elnökség a pályázatot elnyert tagszervezetet későbbi időpontban írásban értesíti,  

- a pályázat benyújtásával egy időben ezen általános feltételeket tudomásul veszik, magukra 

nézve kötelező érvényű irányelveknek elfogadják,  

- sikeres pályázat után külön szerződést kell kötniük a Magyar TáncSport Szakszövetség 

elnökségével, amely részletesen szabályozza a versenyek lebonyolításának további 

feltételeit, módját és kereteit,  

- az adott versenyre kijelölt döntnökök, versenyfelügyelők, pontozók, számlálók tiszteletdíját 

és útiköltségét a Magyar TáncSport Szakszövetség mindenkor hatályos, erre vonatkozó 

szabályozása szerint kell kifizetni.  

9. Versenyrendezési díjak, egyéb speciális költségek 2020. évben (bruttó árak):  

Táncsport Diákolimpia versenyrendezési díj 0 forint/nap  

Diákolimpia® védjegyek szerződésben foglalt keretek 

közötti használatának ellenértéke 

95 250 forint/nap  

Érem  578 forint/db.  

Oklevél 50 forint/db.  

A tervezett kategóriák szerint 165 db éremre és 330 db oklevélre van szükség. 

10. Hivatalos megnevezés: Táncsport Diákolimpia 

11. A verseny tervezett időpontja: 2020. május 30. 

12. Pályázó pályázati anyagában jelezheti televíziós közvetítési igényét, és tudomásul veszi, hogy 

a televíziós jogokkal a Magyar Táncsport Szakszövetség rendelkezik.  

13. A rendező fél tudomásul veszi, hogy a Magyar TáncSport Szakszövetség által kötött exkluzív 

szponzori szerződés felhatalmazza arra a Magyar TáncSport Szakszövetséget, hogy a 

szponzor hirdetését minden kiemelt versenyen megjelentesse. Amennyiben ilyen reklám 

kihelyezésére sor kerül, úgy erről a Magyar TáncSport Szakszövetség és az adott verseny 

rendezője között külön megállapodás születik a megjelenés módjára.  

14. A versenyrendezési kérelmet a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag 

javaslata alapján az Elnökség köteles legkésőbb a soros ülésén elbírálni.  

15. Versenyrendezési kérelmek elbírálásánál az MTáSZ versenytánc versenysportért felelős 

elnökségi tagja illetve az Elnökség az alábbi szempontokat veszi figyelembe:  

   a tagszervezet felépítését, szakmai sikereit,  

   a szakmai vezető múltját és sikeres verseny lebonyolítási tapasztalatait,   

 amennyiben a verseny rendezőjének előzőleg rendezett versenyéről már készült verseny 

minőségét értékelő nyomtatvány, akkor annak eredményét,  

 amennyiben a verseny rendezője előzőleg rendezett már verseny(eke)t, az azok kapcsán 

tanúsított együttműködést az MTáSZ elnökségével és szakági illetékeseivel valamint a 

Rendező Tagszervezet és a verseny szakmai vezetője azok kapcsán tanúsított 

sportszerű, példamutató magatartását,   

  a versenyrendezési kérelmek beadásának időbeli sorrendiségét (kivéve a határidős 

pályázatoknál),   

  amennyiben a verseny rendezője előzőleg rendezett már verseny(eke)t, a Rendezőnek 

felróható okból azokon rendbontás, botrányokozás nem történt.  

16.  A verseny csatolt kiírása szerint kell a versenyt megrendezni. 

 

Budapest, 2020. január 12.  
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                                                       MTáSZ Elnöksége  

 

2018/2019. TANÉVI 

TÁNCSPORT DIÁKOLIMPIA®  

VERSENYTÁNC SZAKÁG ORSZÁGOS DÖNTŐ 

VERSENYKIÍRÁS 

„A Táncsport Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel 

(továbbiakban: MDSZ) közösen hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati 

szerződés alapján a Magyar TáncSport Szakszövetség (továbbiakban: MTASZ) rendezi meg.” 

1. A verseny célja 

• A sportág utánpótlás bázisának szélesítése, új tehetségek felkutatása. 

• A táncsport népszerűsítése az iskolák körében 

• Az iskolák versenytánc sportág iránt érdeklődő igazolt és nem igazolt tanulóinak versenyzési 
lehetőség biztosítása. 

• A táncsport megszerettetése a tanulók körében. 

• A táncsportban versenyző fiatalok közötti és az iskolák közötti kapcsolatok erősítése, tanulják 
meg kezelni a győzelem, vagy éppen a vereség szituációját, érezzék a fair play fontosságát, 
sportbarátságok kialakítása, mélyítése. 

• Lehetőséget nyújtani arra, hogy a diákok eredményesen képviseljék iskolájukat diákolimpiai 
döntőn.  

• A kategóriánként, tánconként, korcsoportonként a 2018/2019. tanév „Magyarország 
TáncSport Diákolimpia® Bajnoka” címének, valamint a további helyezéseinek eldöntése. 

• 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 10 
többlet pont jogosultjainak meghatározása. 

2. Az országos döntő rendezője  

A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a Magyar TáncSport 

Szakszövetség, valamint a MTASZ megbízásából a versenyrendezési pályázatot elnyerő 

tagszervezet. 

3. Az országos döntő helyszíne és időpontja: 

Helyszín:  pályázatok elbírálása után 

Időpontok: 2018. március 31. 

 

 

2019/2020. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS 
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4. A verseny résztvevői 

2019/2020. TANÉVI 

TÁNCSPORT DIÁKOLIMPIA®  

VERSENYTÁNC SZAKÁG ORSZÁGOS DÖNTŐ 

VERSENYKIÍRÁS 

„A Táncsport Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel 

(továbbiakban: MDSZ) közösen hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati 

szerződés alapján a Magyar TáncSport Szakszövetség (továbbiakban: MTASZ) rendezi meg.” 

5. A verseny célja 

• A sportág utánpótlás bázisának szélesítése, új tehetségek felkutatása. 

• A táncsport népszerűsítése az iskolák körében 

• Az iskolák versenytánc sportág iránt érdeklődő igazolt és nem igazolt tanulóinak versenyzési 
lehetőség biztosítása. 

• A táncsport megszerettetése a tanulók körében. 

• A táncsportban versenyző fiatalok közötti és az iskolák közötti kapcsolatok erősítése, tanulják 
meg kezelni a győzelem, vagy éppen a vereség szituációját, érezzék a fair play fontosságát, 
sportbarátságok kialakítása, mélyítése. 

• Lehetőséget nyújtani arra, hogy a diákok eredményesen képviseljék iskolájukat diákolimpiai 
döntőn.  

• A kategóriánként, tánconként, korcsoportonként a 2019/2020. tanév „Magyarország 
TáncSport Diákolimpia® Bajnoka” címének, valamint a további helyezéseinek eldöntése. 

• 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 10 
többlet pont jogosultjainak meghatározása. 

 

6. Az országos döntő rendezője  

A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a Magyar TáncSport 

Szakszövetség, valamint a MTASZ megbízásából a versenyrendezési pályázatot elnyerő 

tagszervezet. 

7. Az országos döntő helyszíne és időpontja: 

Helyszín:  pályázatok elbírálása után 

Időpontok: 2020. május 30. 

 

8. A verseny résztvevői 

A Magyar Diáksport Szövetség 2019/2020. tanévi Versenyszabályzata szerint. 
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Korcsoportok 

− Gyermek I: a páros idősebbik tagja adott naptári évben tölti be legfeljebb 9. életévét.  

− Gyermek II: a páros idősebbik tagja adott naptári évben tölti be 10-11.életévét. 

− Junior I: a páros idősebbik tagja adott naptár évben tölti be a 12-13. életévét.  

− Junior II: a páros idősebbik tagja adott naptár évben tölti be a 14-15. 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. 

 

Felversenyzés 

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

Fiatalabb versenyző felversenyezhet, ha a korosztályában nincs versenyszám meghirdetve. 

 

Korlátozás 

Minden táncos maximum 1 formációban, 1 páros és 1 szóló kategóriában táncolhat. 

Páros, illetve formációs versenyszámokban kizárólag egy köznevelési intézmény 

tanulói indulhatnak. 

 

Résztvevők 

A köznevelési intézmények azon tanulói, akik a megadott nevezési határidőig a kiírási feltételeknek megfelelnek 
és a nevezési határidőig online neveznek (https://sso.mdsz.hu/cas/login). 

 

9. Versenyszámok. kategóriák 

A 21 versenyszám az alábbi korcsoportok, kategóriák és táncok szerint kerülnek meghirdetésre: 

Versenyszám Korcsoport Kategória Létszám Táncok 

1. gyermek I. páros Latin 2 fő Cha-chacha, 

Rumba, 

Jive 

2. gyermek I. páros Standard 2 fő Angol keringő, 

Tangó, 

Quick step 

3. gyermek II. páros Latin 2 fő Cha-chacha, 

Rumba, 

Jive 

4. gyermek II. páros Standard 2 fő Angol keringő, 

Tangó, 

Quick step 

5. junior I. páros Latin 2 fő Cha-chacha, 

Rumba, 

Jive 

https://sso.mdsz.hu/cas/login
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6. junior I. páros Standard 2 fő Angol keringő, 

Tangó, 

Quick step 

7. junior II. páros Latin 2 fő Cha-chacha, 

Rumba, 

Jive 

8. junior II. páros Standard 2 fő Angol keringő, 

Tangó, 

Quick step 

9. Ifjúsági páros Latin 2 fő Cha-chacha, 

Rumba, 

Jive 

10. Ifjúsági páros Standard 2 fő Angol keringő, 

Tangó, 

Quick step 

11. gyermek I. szóló Lány 

Latin 

1 fő Cha-chacha, 

Rumba, 

Jive 

12. gyermek II. szóló Lány 

Latin 

1 fő Cha-chacha, 

Rumba, 

Jive 

13. junior I. szóló Lány 

Latin 

1 fő Cha-chacha, 

Rumba, 

Jive 

14. junior II. szóló Lány 

Latin 

1 fő Cha-chacha, 

Rumba, 

Jive 

15. Ifjúsági szóló Lány 

Latin 

1 fő Cha-chacha, 

Rumba, 

Jive 

16. gyemek I.-

II. 

Formáció 3-8 fő standard vagy 

latin 

táncokból 

17. gyemek I.-

II. 

Kűr szóló, vagy 

páros 

1-2 fő standard vagy 

latin 

táncokból 

18. junior I.-II. Formáció 3-8 fő standard vagy 

latin 

táncokból 

19. junior I.-II. Kűr szóló, vagy 

páros 

1-2 fő standard vagy 

latin 

táncokból 

20. ifjúsági Formáció 3-8 fő standard vagy 

latin 

táncokból 



7  

  

21. ifjúsági Kűr szóló, vagy 

páros 

1-2 fő standard vagy 

latin 

táncokból 

 

Formációs versenyek 

• Formációs táncokban egy azon versenyszámban a következő kategóriák kerülnek 
összevonásra: 

− Páros formáció: klasszikus fiú-lány párban táncolt koreográfia. 

− Vegyes formáció: lányokat, fiúkat is tartalmazó, nem párban táncolt koreográfia. 

− Lányformáció: kizárólag lány táncosokkal előadott koreográfia. 

• Korcsoportok: 

− Gyermek formáció: Gyermek I-II. korosztályú táncosok számára. 

− Junior formáció: Junior I-II. korosztályú táncosok számára. 

− Ifjúsági formáció: Ifjúsági korosztályú táncosok számára. 

 

10. A versenyek lebonyolítása 

A Magyar TáncSport Szakszövetség érvényes versenyszabályzata alapján, amely elérhető az 

alábbi linken: https://mtasz.hu/wp-content/uploads/2019/11/VT-VSZ_2020-.pdf 

 

11. Igazolás 

A Magyar Diáksport Szövetség 2019/2020. tanévi Versenyszabályzat szerint. 

Az igazolásnál figyelembe kell venni a TÁNCSPORT hatályos szabályzatait is, amely elérhető az 

alábbi linken: https://mtasz.hu/wp-content/uploads/2019/11/VT-VSZ_2020-.pdf 

 

 

Díjazás 

Korcsoportonként, nemenként és kategóriánként az első helyezettek elnyerik „Magyarország 

TánSport Diákolimpia® Bajnoka” címet. 

A meghirdetett versenyszámokban az 1-3. helyezettek érmet és oklevelet, a 4-6. helyezettek 

oklevelet vehetnek át. 

12. Nevezés 

A Magyar Diáksport Szövetség 2019/2020. tanévi Versenyszabályzat szerint az alábbi 

kiegészítéssel:  

Nevezési határidő az országos döntőre:  

Formációk:    2020. május 25.   

Páros és szóló versenyek:  2020. május 25. 

A helyszíni regisztrációnál fizetendő nevezési díj:  

Egyéni: 2.000 Ft/fő/nap,  Párosoknak: 2.000 Ft/fő/nap, Formációk, Kűr: 1.000 Ft/fő 

(max.5.000 Ft/csapat) 

https://mtasz.hu/wp-content/uploads/2019/11/VT-VSZ_2020-.pdf
https://mtasz.hu/wp-content/uploads/2019/11/VT-VSZ_2020-.pdf
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A korábbi évektől eltérően a tanulót csak a saját intézménye tudja nevezni az MDSZ online 

nevezési felületén: https://sso.mdsz.hu/cas/login   

A nevezés után, az erről a felületről kinyomtatott nevezési lapot hozni kell magukkal a 

versenyre! 

 

Csak a nevezési határidőig jelentkezők nevezését fogadjuk el! 

Egy iskola korlátlan számú versenyzőt nevezhet az országos döntőre. 

 

10. Költségek 

Az országos döntő rendezési költségeit a……………………… (egyesület)  biztosítja.  

Az utazás, a szállás, az étkezés, valamint az egyéb felmerülő költségeket a résztvevők viselik. 

11. Sportági rendelkezések 

• A formáció minimum 3 főből, és maximum 8 főből kell, hogy álljon. 

• Kűr: szóló, vagy páros: 1 vagy 2 főből áll. 

• Minden további egyéb kérdést a Magyar TáncSport Szakszövetség hatályos versenyszabályzata és mellékletei 

szabályoznak: lebonyolítás, öltözködés, helyszínnel kapcsolatos előírások, stb. 

• A versenyen résztvevőknek nem kell rendelkezniük versenykönyvvel, versenyengedéllyel, 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. 

• Frakk, csillogó díszítés, smink használható. 

• Figurakatalógus által szabályozott kötöttség nincs. 

• A versenyző páros, formáció korcsoportját a legidősebb versenyző korcsoportja határozza meg. 

• Minden egyéb kérdést a Magyar Diáksport Szövetség „Általános szabályai”, a Magyar TáncSport Szakszövetség 

hatályos versenyszabályzata és mellékletei szabályoznak: lebonyolítás, öltözködés, helyszínnel kapcsolatos 

előírások, stb. 

További 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 

https://sso.mdsz.hu/cas/login
http://mtasz.hu/

