
 

 

iktatószám: 3-7/2021 

Tisztelt Tagszervezetek! 
Kedves Sportszakemberek! 
Kedves Sportolók! 
Kedves Szülők! 
 
A Magyar TáncSport Szakszövetség a Kormány, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért 
Felelős Államtitkárság döntéseit, valamint ajánlásait betartva az alábbi döntéseket hozta: 
 

1. A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az emberélet védelmét, az egészségügyi, valamint a 
COVID-19 járvány okozta kockázatok kiszűrését szem előtt tartva úgy döntött, hogy 2021. április 30-
ig felfüggeszti a versenytánc szakág és szabadidősport versenyrendszerét, egyben a táncversenyek 
szervezőivel további egyeztetést folytat az elhalasztott versenyek későbbi időpontban – 2021. I. 
félévében - történő megrendezéséről. A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége továbbá úgy 
döntött, hogy az akrobatikus rock and roll szakág versenyrendszerét 2021. április 18-ig felfüggeszti 
és 2021. április 16-án dönt az április hónapra engedélyezett további versenyekről.  

2. A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége nyomatékosan felhívja tagszervezetei, valamint 
sportszakemberei figyelmét, hogy tagszervezeti, vagy tagszervezeti sportszakemberek által 
szervezett edzésen kizárólag az adott versenytánc, vagy akrobatikus rock and roll egyesület 
versenyzői, vegyespárosai, vagy vegyes formációi vehetnek részt. 

3. A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége továbbra is kéri a tagszervezeteit, hogy az egyéni, 
csoportos vagy formációs edzéseket állandó versenyzői körben tartsák meg, valamint kövessék az 
MTáSZ által 2021. január 14-én kiadott és hatályos közleményében foglaltakat. 

4. A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége továbbra is nyomatékosan kéri a tagszervezeteit és 
sportszakembereit, hogy vezetett, vagy irányított edzéseken túl (melynek időtartama max. 1-2 óra) 
ugyanazon sportolói, versenyzői körnek ne szervezzenek hosszabb, intenzív napokat, képzéseket és 
edzéseket. 

5. A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy döntött, hogy a Szabadidősport Országos 
Bajnokság időpontja 2021. június 20. A versenyt Csömörön a DanceNet SE rendezi meg.  

6. A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége továbbra is felhívja tagszervezetei figyelmét, hogy 
COVID-19 fertőzött versenyzője tekintetében a tagszervezetnek bejelentési kötelezettsége van az 
MTáSZ irodája felé. 

7. A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége felkéri az akrobatikus rock and roll szakág vezetőjét, 
hogy terjessze az elnökség elé az akrobatikus rock and roll versenyszabályzatban foglalt kvalifikációs 
versenyekre való nevezés feltételeinek felülvizsgálatát. 

8. A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége üdvözli a tagszervezetei által az online térben az 
MTáSZ nem hivatalos versenyrendszerében lebonyolított versenyeit. 

Budapest, 2021. március 26. 
 
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége nevében: 
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_____________________________ 
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                                                                         elnök 


