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Versenykönyvekkel kapcsolatos változások 
 

 Az adott naptári évben elkészített szövetségi bejegyzés is záradéknak számít (VSZ. 3.5.7.3) 
 

Versenyrendezéssel kapcsolatos változások: 
 
Versenyrendezési kérelem, pályázat, versenyrendezés (VSZ. 4.) 

 Alapszabállyal összhangban egyértelműsítve lett, hogy a versenyrendezési kérelmet kiemelt 
versenyek pályáztatása esetén az Vt. szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag javaslata 
alapján az Elnökség köteles a soros ülésén elbírálni, nem kiemelt versenyek esetén a 
versenyrendezési kérelmet Vt. szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag bírálja el, valamint 
gondoskodik az engedélyezett verseny megjelentetéséről a hivatalos versenynaptárban (VSZ 4.8.4) 

 Versenyrendezési kérelmek elbírálásánál az MTáSZ versenytánc versenysportért felelős elnökségi 
tagja illetve az Elnökség az előző évekhez képest további szempontokat is figyelembe vesz (VSZ. 
4.4.): vizsgálja az előző versenyeik kapcsán az MTáSZ elnökségével való együtt működést, a rendező 
sportszerű, példamutató magatartását, és hogy előző versenyein a Rendezőnek felróható okból 
azokon rendbontás, botrányokozás nem történt. Ezen szempontok nem teljesülése esetén az 
Elnökségnek vagy a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tagnak jogában áll 
a versenyrendezési kérelmet elutasítani!  

 Egy napra legfeljebb egy verseny engedélyezhető (VSZ 4.5) Egy versenynapon maximum 45 
versenyszám rendezhető, ez alól csak az osztott pályás és a kiemelt versenyek képeznek kivételt  

 A verseny engedélyezése után a versenykiírást a rendező köteles elkészíteni és jóváhagyásra 
megküldeni az MTáSZ irodájába legkésőbb 30 nappal a verseny időpontját megelőzően. Az 
engedélyezett kategóriákat a verseny időpontját megelőző 30 napon belül megváltoztatni 
(törölni vagy lecserélni) nem lehet. (VSZ 4.9) 

 
Versenyvezetői testület és a verseny lebonyolításában közreműködő személyek (VSZ. 5) 
A verseny lebonyolításában közreműködő személyek kiválasztása a rendező hatásköre, akik munkájáért és 
viselkedéséért a Rendező tartozik teljes körű felelősséggel!  
 
Tánctér mérete (VSZ 8.5) 
Versenyt minimum 160 m2, Országos bajnokságokat és Ranglistaversenyeket és Magyar Bajnokságokat 
minimum 240 m2 nagyságú tánctéren kell rendezni. A tánctér egyik oldala sem lehet 9 méternél rövidebb. 
 

Versenyekkel kapcsolatos változások 
 
Benevezés és átjárhatóság: (VSZ. 12.) 

 A párosok kizárólag a nevezési határidő lejártának pillanatában aktuális osztályuk és 
korosztályuk versenyeire nevezhetőek, kivétel: átjárhatóság (lásd 12.7 pont) 

 Abban az esetben, amikor a lemondás a nevezési határidő lejárta után történik, azt a tagszervezet 
köteles írásban jelezni a versenyrendező és az MTáSZ felé is. 

 Amennyiben egy tagszervezet egy éven belül három alkalommal elmulasztja lemondani 
párosának nevezését, az MTáSZ Főtitkárának a Tagszervezet ellen fegyelmi eljárást kell 
kezdeményeznie. 

 Ha a páros saját korosztályának és osztályának az adott napon van kiírt versenye és a rendező 
engedélyezi az átjárhatóságot, akkor az átjárhatóság kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a 
páros saját osztályának, korosztályának versenyén is elindul. 

 Nem számít átjárhatóságnak, ha felnőtt korosztályú versenyekre Senior párosok is beneveznek. 

 
Országos Bajnokság (VSZ.14.3.2) 

 A Senior korsztály szét lett bontva Senior I. Senior II., Senior III és Senior IV. korcsoportokra 
 A „Senior Open” Tíztánc Országos Bajnokságon csak olyan párosok indulhatnak, akik vagy mind 

Standard mind Latin–amerikai táncnemben egyaránt „Senior Open” osztályosok, vagy az egyik 
táncnemben „Senior Open”, a másikban „C” osztályosok 

 
Országos Ranglistaverseny (VSZ. 14.3.3) 

 Senior Ranglistákon indulhat D és C osztályos Senior korcsoportú versenyző is 
 Felnőtt Ranglistán indulhat Senior korosztályú D, C, Open osztályú versenyző is 
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Magyar Bajnokság (VSZ 14.3.4) 
 Senior Magyar Bajnokság két korcsoportra lett osztva: Senior I-II és Senior III-IV. Magyar 

Bajnokságra. Ezen kategóriák tovább is bonthatók a következők szerint: Amennyiben valamely Senior 
korosztályban 6 vagy annál több páros nevezett, és a vele összevont korosztályban legalább 3 pár 
nevezett, abban az esetben a két Senior korosztály magyar bajnokságát külön kell megrendezni. 

 
Korosztályok (VSZ. 16) 

 A Senior korosztályt elérő párosok automatikusan Senior korosztályba sorolandók, azonban a 
Senior korosztályú párosok indulhatnak a Felnőtt korosztály versenyein is, mely nem számít 
átjárhatóságnak. 

 
Versenyosztályok, korosztályok összevonásának lehetőségei (VSZ. 17) 

 Klubközi versenyeken a Senior I, II, III, IV korosztályok versenyszámai bármelyik másik senior 
korosztály versenyével összevonhatók 

 Egy páros nevezése esetén a páros tagszervezetét az összevonás tényéről a rendező 
tagszervezetnek kötelessége értesíteni. 

 
Átjutási, feljutási rendszer (korosztály-, osztályváltás) (VSZ. 18) 

 A külföldön teljesített versenyek után járó pontszámot 30 napon belül, de legkésőbb még a következő 
hazai verseny megkezdése előtt regisztrálni kell az MTáSZ adminisztrációs és nevező programjában. 
A külföldi verseny után járó továbbjutó pontok a rendszeren keresztül történt jóváhagyást követően 
kerülnek beszámításra. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy A továbbjutó pontok jóváhagyás után 
kerülnek beszámításra. A jóváhagyás átfutási ideje 24-72 óra!! 

 A versenyek számába a külföldi versenyek közül táncnemenként és osztályonként maximum öt 
kerülhet beszámításra 

 Az E osztályos versenyzők, eldönthetik, hogy kívánják-e megvárni és teljesíteni az E Osztályos 
Országos Bajnokságot. Amennyiben a páros az OB elinduláson kívül teljesíti a táblázat minden 
továbbjutási feltételét (azaz elérte az 50 pontot), versenyezhet D osztályban, vagy maradhat E 
osztályban, amíg teljesíti az Országos Bajnokságot. D osztályba való záradékoláskor az érintett 
versenyzők versenykönyvébe - OB feltétel nem teljesülése, de D osztályba való átlépés esetén - be 
kell vezetni, hogy „osztályváltás OB nélkül”, valamint ezt jeleznie kell az MTáSZ felé is egy írásos 
nyilatkozatban!  

 Senior korosztályokban D osztályból C-be, és C osztályból Open osztályba egyaránt 50 pont, 5 
verseny és az OB-való indulás lett a feltétel. Ezért év végi záradékolásnál le kell felezni a Senior D 
és C osztályos versenyzők eddigi pontjait. 

 A Senior Open osztályos versenyzők B-A-S osztályos külföldi nemzetközi versenyekre a 
versenykiírás szerint, illetve osztályos Senior korosztályú versenyekre az alábbiak szerint nevezhető: 

o Amennyiben C osztályból került fel Senior Open kategóriába: 
 Senior B osztályba nevezhető, akinek Senior Open kategóriában kevesebb mint 5 

teljesített versenye van 
 Senior A osztályba nevezhető, akinek Senior Open kategóriában több mint 5, de 

kevesebb mint 10 teljesített versenye van 
 Senior S osztályba nevezhető, akinek Senior Open kategóriában több mint 10 teljesített 

versenye van 
o amennyiben korosztályváltáskor B-A-S osztály valamelyikéből került Senior Open kategóriába, 

a korosztályváláskor regisztrált osztályában nevezhető 
 
Kiválasztás a következő fordulóba (VSZ. 21) 

 Megszűnt az előtánc! 
 Csak számítógépes számlálás lehetséges (kivéve ha a verseny helyszínén a számítógépes 

számlálással problémák merülnek fel).  
 Formációs versenyek eredményhirdetésénél lehetséges, hogy minden kategória formációja bevonuljon 
 

Figurakatalógus szabályozás (VSZ. 23) 
 A lépéshatár-szabályokat megsértő kizárt párosok tagszervezetét a döntnöki jelentés alapján az 

MTáSZ Irodája tájékoztatja. Egy adott tagszervezet párosa vagy párosai által évente három vagy 
annál többször elkövetett vétség esetén a Főtitkár vagy az Elnök fegyelmi eljárást kezdeményez 
az adott tagszervezet ellen. Amennyiben egy éven belül három vagy annál több vétséget 
ugyanazon páros követi el, a Főtitkár vagy az Elnök a páros ellen is fegyelmi eljárást 
kezdeményez. 
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 Figyelem! A Figurakatalógus szabályozás nagy mértékben változott. A változásokról a 2. számú 
mellékletben, valamint az MTáSZ honlapjáról letölthető 2014.december.12-i továbbképzés 
anyagából tájékozódhatnak! 

 
Ruhaszabályzat: 
 Ruhaszabályzat változásairól az 1. számú mellékletben tájékozódhatnak! 

 
Ranglista, Delegálások 

 
 Az egyes OB-k után kapható pontok változtak (VSZ. 24.2) 
 az 1 évnél nem régebben megrendezett utolsó három hazai rendezésű WDSF Open verseny közül 

elért legjobb eredmény a ténylegesen elért helyezésnek megfelelő pontszámmal számítódik be. 
 A párosok országos bajnokságon elért eredményei csak a saját korosztályának ranglista 

pontjaiba kerülnek beszámításra. 
 Az országos bajnokságok és hazai WDSF versenyen elért eredmények után járó ranglistapontok 

csak a standard és latin ranglistákon kerülhetnek beszámításra. 
 A párosok a korosztályos Magyar Bajnokságon vagy Ranglistaversenyen elért eredményük után 

kapott ranglistapontokkal kerülhetnek fel korosztályuk ranglistájára és kezdik meg a 
ranglistapontok gyűjtését. A ranglistára kerülés előtt teljesített versenyek után járó ranglistapontok 
utólag nem kerülnek beszámításra. 

 Azok a sportolók, akik nem a WDSF versenyrendszerében szervezett versenyen indultak, az 
utolsó nem WDSF versenyrendszerben teljesített versenyük időpontját követő 3 hónap elteltével 
vehetnek részt WDSF versenyrendszerében szervezett versenyen. (VSZ. 26) 

 WDSF Open Világbajnokságokra (Standard, Latin, Tíztánc): A korosztályi kiírásnak megfelelő, adott 
táncnem korosztályos ranglistáján szereplő párok delegálhatók. 

 A válogatott keret bekerülési szempontjainak változásairól a 3. számú mellékletben, 

tájékozódhatnak! 
 

Magyar Kupa és Bajnoki sorozat 

 
 A Magyar Kupa a formációban is bevezetésre került. 
 A Bajnoki Sorozat adott versenyévadra vonatkozik, melyen minden olyan Tagszervezet automatikusan 

részt vesz, amely befizette az éves tagsági díjat. A Bajnoki Sorozatban szereplő versenyeken indult 
Tagszervezetek párosainak és formációinak eredményei alapján az MTáSZ titkársága elkészíti az 
érvényes Bajnoki Sorozat eredményességi listát. 

 
Óvás 

 
 Óvást kizárólag az adott versenyszámban résztvevő páros vagy formációs csapat tagja, edzője 

vagy tagszervezeti képviselője nyújthat be. 
 Az óvás díja versenyenként 40 000 Ft, melyet az óvás benyújtását követő 48 órán belül be kell fizetni 

a MTáSZ számlájára. 

 

 
KŰR VERSENYEK 

Zene (VSZ. 29) .  
 A be és kivonuló rész hossza egyike sem haladhatja meg a 15 másodpercet. A zenének 3:00 és 3:30 

perc közötti hosszúságúnak kell lennie, és nem tartalmazhatja a be és kivonuló részt. 
 
Emelések (VSZ. 30)  

 A Standard koreográfiákban legfeljebb három emelés engedélyezett, amelynek egyike sem 
haladhatja meg a 15 másodpercet (ez az időintervallum magába foglalja az emelés indító és záró 
mozdulatelemeit is). 

 
Tartás (VSZ. 31)  

 A Standard produkciókban a páros legfeljebb két alkalommal, alkalmanként maximálisan 15 
másodpercen keresztül táncolhat tartás nélkül, a két alkalom időtartama össze nem vonható. 
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Nevezés, nevezési határidő (VSZ. 32) 
 A nevezési határidő minden MTáSZ kűr verseny esetében a verseny dátuma előtti harmadik hét 

hétfője, 24:00.  
 A páros köteles kifizetni a versenykiírásban feltűntetett nevezési díjat, amelynek mértéke a rendező 

döntése alapján minimum 5 000 Ft/koreográfia, maximum 10 000 Ft/koreográfia.  
 A versenyekre minden, az adott táncnemben ’B’, ’A’ vagy ’S’ és Senior Open osztályban regisztrált 

Ifjúsági, Felnőtt és Senior páros nevezhető. 
 Az induló párosok kötelesek kitölteni egy nyomtatványt, melyet a nevezési határidőig kötelesek a 

verseny rendezőjének leadni. Ebben a nyomtatványban a produkciójuk részleteit és témáját 
ismertetik. 

 
Pontozás: 
A döntőben minden pontozóbíró két pontértéket ad ki az alábbi szempontok figyelembevételével:  

 Technikai pontérték: a technikai tudás, koreográfia nehézsége stb. Minél több tánc szerepel a 
produkcióban, annál magasabb technikai pontértéket kell adni. 

 Művészi pontérték: a zenei összhang, a partnerkapcsolat, előadásmód stb. 
 
Kvalifikáció 

 Nemzetközi versenyekre csak olyan páros delegálható, aki az adott táncnemben részt vett az 
adott naptári év Kűr Magyar Bajnokságán 

 Nemzetközi versenyre delegált párosok csak azzal a produkcióval vehetnek részt a versenyen, 
amelyet a delegálás alapjául szolgáló Magyar Bajnokságon bemutattak. 

 A külföldre delegált páros(ok) kötelezettsége a verseny végét követő egy héten belül jelentést 
küldeni az MTáSZ Irodájába.  

 
FORMÁCIÓS VERSENYEK 

 
A formációs csapat (VSZ. 45.) 

 Minden formációs csapatnak rendelkeznie kell egy regisztrációs számmal. Regisztrációs számot az 
erre rendszeresített nyomtatványon kell igényelni. Az MTáSZ Irodájába beérkezett regisztrációs 
kérelmek ügyintézési ideje 2-3 hét. 

 Azok a formációs csapatok, akik egy verseny nevezési határidejéig nem rendelkeznek 
regisztrációs számmal, az adott versenyen nem indulhatnak. 

 A formációs csapat összes tagja ugyanazon tagszervezet igazolt versenyzője kell, hogy legyen 
 Az „A” és „B” liga formációs csapatai hat, hét vagy nyolc párból, a társasági táncok formációs csapatai 

minimum négy és maximum tizenkét párból állhatnak. Ezen kívül az „A” és „B” liga formációiban és a 
társasági táncok formációiban maximum 6 fő tartalék tagot lehet regisztrálni. 

 Amennyiben egy formációs csapatban egy éven belül 50%-nál több tagcsere történik, akkor a 
formációs csapat új csapatnak számít, az addig szerzett ranglistapontjait elveszíti. Ekkor a csapat 
nevét is meg kell változtatni, és számára új regisztrációs számot kell igényelni. 

 Valamely tagszervezet megszűnt csapatának nevét más egyesület csapata nem veheti fel. 
 Egy adott versenyen egy táncos azonos korosztályban és kategóriában csak egy csapat 

tagjaként versenyezhet (kivéve társasági táncok) 
 A verseny menetében a csapattagok bármelyik fordulóban tartalék tagokkal helyettesíthetők, azonban 

egy versenyen maximum 4 csapattagot lehet lecserélni tartalék csapattagokra. 
 
Versenyruházat (VSZ. 50) 

 Minden férfi csapattagnak csak azonos színű és fazonú és minden női csapattagnak csak 
azonos fazonú ruházat engedélyezett. 

 
Zene használat (VSZ. 51) 

 Más formációktól származó formációs zenét a szerző beleegyezése nélkül vagy hasznosítási jog nélkül 
még kivonatosan sem szabad használni. Kivételt képeznek ez alól az általánosan ismert zeneszámok. 
A szabályszerű zenehasználatról a tagszervezet képviselőjének a verseny kezdete előtt írásban 
nyilatkoznia kell.  

 
Nevezés, nevezési határidő (VSZ. 53) 

 A nevezési határidő minden MTáSZ formációs verseny esetében a verseny dátuma előtti harmadik 
hét hétfője, 24:00.  
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 A formációs csapat köteles kifizetni a versenykiírásban feltűntetett nevezési díjat, amelynek mértéke a 
rendező döntése alapján minimum 15.000 Ft/koreográfia, maximum 30.000 Ft/koreográfia. Hazai 
rendezésű Open versenyekre a nevezési díjat a rendező határozza meg, amelyet előzetesen közzé 
kell tenni a versenykiírásban. 

 A helyszíni regisztrációkor a versenykönyveken kívül le kell adni a szervezőnek a versenyzők névsorát, 
beleértve a tartalék tagokat is. Ekkor kell leadni a zenelistát, és a nyilatkozatot mástól származó 
zenéről vagy koreográfiai részlettel kapcsolatban. 

 
Próbalehetőségek (VSZ. 54) 
 Amennyiben az rendező nem kíván élni az előtánc lehetőségével, akkor a parkettpróba ideje 

csapatonként 20 perc. 
 A próba idején csak az adott csapat és edzői, a verseny Döntnöke a Versenyfelügyelő, és a versenyen 

szakmai stábként résztvevő személyzet (zeneszerkesztő, videokamera kezelő stb.) tagjai 
tartózkodhatnak a teremben. A próba nap folyamán egy párosnak (egy fiúnak és egy lánynak) be 
kell mutatnia a Döntnöknek az adott koreográfiához tartozó versenyruházatot.  

 A próbák és a verseny alatt készített technikai videofelvétel kizárólag a szabálysértésekkel kapcsolatos 
kérdések eldöntésére szolgál. A Döntnök köteles kizárni a versenyből minden olyan formációs 
csapatot, amely a próbán nem jelenik meg. 

 A próbák alatt a Versenyfelügyelő és a Döntnök köteles ellenőrizni minden koreográfia szabályosságát. 
Szabálytalanság észlelése esetén a Döntnök figyelmezteti az érintett formációs csapat képviselőjét a 
szabálytalanság(ok)ra, hogy még a versenyt megelőzően lehetőségük legyen korrigálni az(oka)t. 

 A 54.5. pont alapján korrigált szabálytalanságoktól eltekintve a próbán és a verseny minden 
fordulójában ugyanazt a versenyruhát és zenét kell használni, és ugyanazt a koreográfiát kell 
bemutatni. 

 Amennyiben a próba alatt bármilyen technikai probléma merülne fel a versenyzenével, a formációs 
csapatnak időt kell adni a probléma megoldására, és az utolsó csapat próbáját követően ismételten 
lehetőséget kell biztosítani a produkció bemutatására. Amennyiben a problémát nem sikerül 
megoldani, a csapatot ki kell zárni a versenyből. Ha a zenével kapcsolatos probléma először a verseny 
első fordulójában merül fel, ugyanezt az eljárást kell alkalmazni, a csapatnak lehetőséget kell 
biztosítani a forduló végén produkciója bemutatására. Amennyiben valamely indulónál sorozatos 
technikai hibák tapasztalhatóak a zenével, a Döntnök köteles azonnal kizárni a csapatot a versenyből. 

 
Versenyvezetőség (VSZ. 55) 
Az 5. pontban leírtakon kívül a Döntnök és a Versenyfelügyelő feladatai közé tartoznak a következők: 

a. Az Elnökség által kijelölt Döntnök és Versenyfelügyelő ellenőrzi a verseny szabályok szerinti 
lebonyolítását. Az e szabályzatban foglalt bármelyik szabálypont megsértése esetén a szabályok ellen 
vétő formációs csapat(ok)at a Döntnök először figyelmezteti, majd újabb szabályszegés esetén kizárja 
a versenyből. A kizárás okát részletesen ismertetni kell a döntnöki jelentésben, amelyet mind a 
Döntnöknek, mind a Versenyfelügyelőnek el kell látnia aláírásával. 

b. A rendező köteles a versenyfelügyelő számára egy megbízhatóan működő, korszerű videokamerát 
biztosítani kezelőszemélyzettel, továbbá egy monitort lassított vagy képkockánkénti visszajátszási 
lehetőséggel. 

c. A próbákat és a verseny minden fordulóját rögzíteni kell és a videofelvételeket a versenyt követően a 
Döntnöki jelentéssel együtt meg kell küldeni az MTáSZ Irodába.  

d. Az e szabályzatban vagy más szabályzatokban nem szabályozott kérdésekben a Döntnök döntése 
tekintendő véglegesnek. 

 
A versenyek lebonyolítása (VSZ. 56) 
 

 A formációs versenyek – a döntőt is beleszámítva – legfeljebb két fordulóból állnak. 7 vagy annál 
kevesebb csapat esetén csak döntő vagy előtánc és döntő, 8-12 csapat részvétele esetén 
elődöntő és 6-os döntő, 13 vagy több induló csapat részvétele esetén elődöntő és 7-es döntő 
rendezendő (holtverseny esetén a Döntnök döntése szerint). 

 A formációs csapatnak a verseny minden fordulójában ugyanarra a zenére ugyanazt a koreográfiát kell 
bemutatniuk. 

 Egy fordulón belül nem lehet szünetet tartani, azt folyamatosan kell megrendezni. 
 A verseny fordulói között legalább 30 perces szünetet kell tartani. 
 A próba és a verseny első fordulója között legalább 3 órás szünetet kell tartani. 
 A produkciók között (azaz az időintervallum, amikor a formációs csapat utolsó párja elhagyta a 

táncparkettet, és míg a következő csapat első párosa a parkettre nem lép) egy perc telhet el. 
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Sorsolás 
A formációban sorsolás szempontjából az előtánc is fordulónak számít, amin a pontozóbírók is részt 
kell, hogy vegyenek 
 
Versenyfajták 

 
 Meghatározásra került az országos bajnokság kategóriája 
 Amennyiben Formációs Magyar Bajnokságon az A és B liga összevonásra kerül, akkor az 

eredményhirdetésnek kategóriánként külön kell megtörténnie, az induló csapatok a verseny után járó 
ranglista pontokat az összevont kategóriában kihirdetett eredmény után kapják meg. 

 Amely csapat megnyeri a „B” liga Magyar Bajnokságát, a következő évben csak az „A” ligában 
indulhat. Az „A” ligában a Magyar Bajnokság utolsó helyezett csapata választhat, hogy a következő 
évben az „A” vagy a „B” ligában indul. Egy formációs csapat a versenyévad folyamán csak 
ugyanazon liga versenyein vehet részt. 

 Formációs ranglistaverseny évi két alkalommal kerülhet megrendezésre Standard illetve Latin-
amerikai kategóriákban felnőtt és junior korcsoportban, melyen az „A” és „B” liga csapatai együtt 
indulnak. Az egyik az első félévben, a másik a második félévben kerül megrendezésre. 

 
Jelentés a külföldi versenyről 

 A külföldre delegált formációk tagszervezeteinek kötelezettsége a verseny végét követő egy héten 
belül jelentést küldeni az MTáSZ Irodájába.  

 


