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1§  
 
ÁLTALÁNOS RÉSZ  
 
  
 
(1) Jelen szabályzat a Magyar TáncSport Szakszövets ég (továbbiakban:  
MTáSZ) Akrobatikus Rock and Roll (továbbiakban: R&R ) szakág  
sporttevékenységének hivatalos versenyszabályzata.  
(2) A Versenyszabályzat a hatályba lépésének napját ól vonatkozik:  
a.) az MTáSZ R&R tagszervezeteire (táncsport egyesü letek,  
sportvállalkozások, továbbiakban: tagszervezet) és azok tagjaira.  
 
 
 
 
  
 
b.) az MTáSZ szervezeteire, testületeire (Elnökség,  Ellen őrz ő  
Testület, Fegyelmi Bizottság, R&R Szakági Elnökség,  R&R  
Szakfelügyel ő Szervezet) és azok tagjaira.  
 
 
 
 
  
 
c.) az MTáSZ hivatalos R&R versenyén közrem űködő versenyvezet ői  
testület (m űsorvezet ő, versenyfelügyel ő, pontozóbíró,  
számlálóbíró, szakszövetségi ellen őr, zenei szerkeszt ő) tagjaira,  
valamint a verseny lebonyolításában bármilyen szere pet vállaló  
személyre (pl. nevezési hely, versenyadminisztráció , ügyel ő stb.).  
 
 
 
 
  
 
d.) az MTáSZ hivatalos R&R versenyein résztvev ő versenyz őkre.  
 
 
 
 
  
 
e.) minden olyan magán vagy jogi személyre, szervez etre, amely az  
MTáSZ keretein belül R&R táncversenyt szervez, rend ez vagy a  
lebonyolításban közrem űködik.  
 
 
(3) Az MTáSZ versenyrendszert m űködtet, melynek versenyid őszaka  
megegyezik az adott naptári évvel, azaz minden tárg yév január 1-t ől  
december 31-ig tart.  
(4) Jelen versenyszabályzat alapja a World Rock’n’R oll Confederation  
(Rock’n’Roll Világszövetség, továbbiakban: WRRC)  
versenyszabályzata. Minden olyan kérdéses esetben, amiben jelen  
versenyszabály nem ad megoldást, a WRRC szabályai a z irányadók.  
(5) A versenyrendszerben való indulás (nevezés) jog a nem ruházható át,  



az erre irányuló szerz ődés semmis.  
(6) Az indulás (nevezés) jogával csak a megsz űnő tagszervezet helyébe  
lép ő általános jogutód tagszervezet élhet a megsz űnés id őpontjának  
naptári évében.  
(7) Az MTáSZ tagjai, illetve a tagszervezeten keres ztül igazolt 
versenyz ői  
egyéb országok táncsport szervezeteivel csak az MTá SZ elnökségének  
(továbbiakban: Elnökség) engedélyével létesíthetnek  tagi viszonyt.  
Ezen szabály megsértésének esetén az érintett tagsz ervezet, illetve  
tagjainak tagjogait felfüggesztik.  
 
 
  



(8) A tagszervezetek tagjai évente versenyengedély megvásárlásával  
szereznek jogot versenyeken való indulásra.  
(9) A sportolói versenyengedély illetve a pontozóbí rói, számlálóbírói és  
versenyfelügyel ői licenc éves díját minden naptári évre az Elnökség   
határozza meg.  
 
 
  
 
  
 
2.§  
 
Általános meghatározások  
 
  
 
(1) Hazai versenyz őpárosnak min ősül az a páros, melynek egyik vagy  
mindkét tagja magyar állampolgár, vagy magyarország i letelepedési  
engedéllyel, vagy magyarországi diplomáciai akkredi tációval  
rendelkezik. Az olyan páros, melynek tagjai nem mag yar  
állampolgárok és magyarországi letelepedési engedél lyel vagy  
diplomáciai akkreditációval nem rendelkeznek, csak olyan versenyeken  
állhatnak rajthoz, amely versenyek nem kizárólag „h azai versenyz ő  
párok” részére kerültek kiírásra.  
(2) Hivatalos táncversenynek min ősül minden olyan verseny, rendezvény  
a.) melyet az MTáSZ vagy annak egyik tagszervezete rendez, vagy  
ha nem az MTáSZ vagy valamelyik tagszervezete a ren dez ő,  
akkor a rendezéshez az MTáSZ vagy valamelyik tagsze rvezete  
szakmai támogatást és felügyeletet biztosít.  
 
 
 
 
  
 
b.) melynek megrendezését a pályázat és a beérkezet t kérelmek  
alapján az MTáSZ R&R Szakági elnöksége javaslatára az Elnökség  
engedélyezi.  
 
 
 
 
  
 
c.) melyre az MTáSZ Szakfelügyel ő szervezete (továbbiakban:  
SZFÜSZ) jelölte ki vagy hagyta jóvá a verseny ponto zóbíróit,  
számlálóbíróit, az általuk kialakított rendszer ala pján.  
 
 
 
 
  
 
d.) melyen érvényes versenybírói engedéllyel rendel kez ő személyek  
látják el a pontozóbírói, a számlálóbírói, versenyf elügyel ői  
feladatokat.  
 



 
 
 
  
 
e.) melyen érvényes versenykönyvvel, versenyengedél lyel,  
sportorvosi engedéllyel rendelkez ő versenyz ők állnak rajthoz.  
 
 
 
 
  
 
f.) mely esemény szerepel az MTáSZ R&R szakág hivat alos  
versenynaptárában.  
 
 
 
 
  
 
g.) melynek megtekintése bárki számára nyitott (füg getlenül attól,  
hogy a belépés díjtalan-e vagy sem)  
 
 
 
 
  



(3) A 2.§. (2) bekezdésében felsorolt valamennyi fe ltétel teljesülése  
esetén a táncverseny hivatalos és csak az MTáSZ R&R  szakág  
mindenkori érvényben lev ő Versenyszabályzata szerint bonyolítható le.  
(4) Nem min ősül hivatalos táncversenynek az olyan rendezvény, a hol a  
2.§. (2) bekezdésében foglaltak együttesen nem telj esülnek.  
(5) Amennyiben az MTáSZ igazolt versenyz ője nem hivatalos  
táncversenyen vesz részt, az R&R Szakági elnökség f egyelmi eljárást  
indít ellene.  
 
 
  
 
  
 
3.§  
 
A versenyz őkre vonatkozó rendelkezések  
 
  
 
(1) Az R&R szakág páros kategóriáiban egy versenyz ő pár egy táncosból  
és egy táncosn őből áll. Egy adott páros versenyen egy táncos vagy  
táncosn ő csak egy partnerrel állhat rajthoz. Lányformációs  
kategóriákban kizárólag n ői versenyz ők szerepelhetnek.  
(2) Az R&R szakág hivatalos versenyein a következ ő versenyz ők állhatnak  
rajthoz  
a.) mely tagja az MTáSZ valamelyik tagszervezetének , és annak  
igazolt versenyz ője.  
 
 
 
 
  
 
b.) Az MTáSZ versenyz ői rendelkeznek az MTáSZ által kibocsátott és  
hitelesített versenykönyvvel, versenyengedély kárty ával,  
sportorvosi engedéllyel.  
 
 
 
 
  
 
c.) Hiteles a versenykönyv, ha:  
 
 
 
 
  
 
1./ a személyi adatok és a fénykép az MTáSZ által h itelesített  
formában szerepelnek benne.  
2./ az MTáSZ által szabályozott forma szerinti, érv ényes  
sportorvosi engedély szerepel benne.  
3./ a versenyz ő partnerének/partnern őjének neve hivatalosan  
bejegyzésre került.  
4./ a versenyz ő tagszervezetének tagi igazolása a megfelel ő  
rovatban szerepel és a Tagszervezete képvisel ője azt  



aláírásával igazolja.  
5./ tartalmazza a versenyengedély kártyát.  
6./ a bejegyzéseknek (versenyeredmények, sportorvos i  
igazolások stb.) helye megfelel ően biztosítva van (a betelt  
versenykönyv nem érvényes).  
 
 
 
 
 
 
  
 
  



(3) A korábban elveszített vagy megvont versenyz ői státusz 
visszaállítását  
kérheti az a versenyz ő, aki:  
a.) A versenyz ői státusz visszaállítására tett kérelmének beadása  
napját megel őző egy éve már nem folytat semmilyen  
pontozóbírói, versenyfelügyel ői és szakszövetségi ellen őri  
feladatokat.  
b.) Súlyos fegyelmi vétsége miatt a versenyzést ől el lett tiltva, és az  
eltiltás ideje lejárt.  
c.) A versenyz ői státusz visszaállítását az Elnökség egy táncosnak   
csak egyszeri alkalommal engedélyezheti.  
 
 
(4) R&R kategóriákba a besorolás az akrobatikus fig ura- és korszerinti  
korlátozásoknak megfelel ően történik.  
(5) A páros kategóriákban a partnercserék bejegyzés e az MTáSz Igazolási,  
Átigazolási és Nyilvántartási Szabályzatban leírtak  alapján történik.  
(6) Minden kategóriában a dönt őben résztvev ő táncosoknak az  
eredményhirdetéskor versenyruhában vagy formaruhába n kell  
megjelenniük és egy táncbemutatóra készen kell álln iuk (össztánc).  
Utcai ruhát sem eredményhirdetéskor, sem pedig az ü nnepélyes  
bevonuláskor nem szabad viselni. Ellenkez ő esetben a  
versenyfelügyel ő eltilthatja a párost vagy a formációt az  
eredményhirdetést ől, bevonulástól.  
(7) Külföldi páros és formáció az MTáSZ versenyein akkor indulhat, ha  
a.) ezt a versenykiírás lehet ővé teszi.  
b.) a páros és formáció tagjai a WRRC valamely tags zövetségének  
tagja.  
c.) a páros és formáció tagjai saját nemzeti szövet ségük  
rendelkezéseinek - az indulási jogosultságot illet ően –  
megfelelnek.  
d.) a páros és formáció tagjai elfogadják és magukr a nézve elismerik  
jelen versenyszabály minden pontját.  
e.) Magyar Bajnokságon csak hazai párosok és formác iók  
indulhatnak.  
 
 
 
 
  
 
4.§  
 
Versenyvezet ői testület  
 
  
 
(1) Az R&R szakág hivatalos versenyein a versenyvez et ői testület tagjai:  
 
 
a műsorvezet ő(k), a versenyfelügyel ő(k), a pontozóbírók, a  
számlálóbíró(k). A versenyvezet ő testület tagjainak feladatait a  
műsorvezet ő és a verseny felügyel ők kivételével az R&R SZFÜSZ PSZ  
szabályai határozzák meg. A versenyfelügyel ők személyét a szakági  
elnökség jelöli ki. A Szakági Elnökség az R&R terül eti és  
 
  



leányformációs versenyeire kett ő, páros versenyekre egy  
versenyfelügyel őt delegál. A m űsorvezet ő személyének kiválasztása a  
rendez ő hatásköre a következ ők alapján:  
 
a.) A m űsorvezet ő feladatai  
1./ kapcsolatot tart fenn a versenyz őkkel, a rendez őkkel, a  
versenyvezet ő testülettel és a közönséggel.  
2./ bemutatja a versenyen résztvev őket, versenybírókat, közre- 
működőket.  
3./ a tánctérre szólítja az egyes tánckörökben a ve rsenyz őket,  
ellen őrzi a tánckörök létszámát.  
4./ rajtszám szerint ismertetheti a következ ő fordulóba  
jutottakat, név, rajtszám és tagszervezet neve szer int szólítja  
tánctérre a dönt őbe jutottakat.  
5./ ismerteti a verseny eredményét, a versenyz ők elért  
helyezését.  
6./ levezeti a díjátadásokat.  
 
 
 
 
 
 
  
 
b.) a M űsorvezet ővel szemben támasztott legf őbb követelmények:  
1./ nem tehet semmiféle megjegyzést a versenyz ők  
teljesítményére.  
2./ a Versenyszabályzat és a MTáSZ egyéb szabályain ak  
megfelel ő ismerete. Amennyiben a m űsorvezet ő nem  
szakmabeli, úgy mellé segít őként egy szakmai m űsorvezet őt  
kell kijelölnie a rendez őnek.  
3./ a verseny ideje alatt nem közölhet információka t a  
versenyz ők múltjáról, sikereir ől.  
4./ nemzetközi versenyen angol nyelv ismerete szüks éges  
legalább társalgási szinten.  
5./ alapkövetelmény az érthet ő beszéd és jó kommunikációs  
képesség.  
 
 
 
 
 
 
  
 
(2) A versenyfelügyel ők (vezet ő versenyfelügyel ő, versenyfelügyel ő) -  
R&R szakterület  
a.) A vezet ő versenyfelügyel ő feladatai, kötelességei:  
1./ A vezet ő versenyfelügyel ő egyetemlegesen az R&R szakág,  
azon beül a Szakági elnökség ellen őre.  
2./ az adott versenyen a mindenkor érvényben lev ő  
Versenyszabályzat hiánytalan betartása és betartatá sa a  
versenyz őkkel, a versenybírókkal, a m űsorvezet ővel és a  
versenyrendez ővel egyaránt.  
3./ a tudomására jutott legapróbb szabálytalanság e setén is  
haladéktalanul köteles intézkedni a szabálytalanság   
megszüntetésér ől.  



 
 
 
 
 
 
  



4./ színes lapok kiosztása, sorsolási startlistára való feljegyzése,  
majd átadása a számlálóbírónak rögzítésre (színes l apok  
lásd.:1.sz. melléklet).  
5./ akrobatika összesít ő lap folyamatos ellen őrzése a verseny  
folyamán (leányformáció).  
6./ a verseny forgatókönyvének, a napi program jóvá hagyása a  
verseny el őtt 1 héttel.  
7./ a verseny folyamán ellen őrzi a versenyz őknél a figurahatár  
szabályainak betartását (páros és leányformációs ak robatika)  
8./ a diszkvalifikáció jogával élhet azon versenyz ő, bíró felé, aki  
az ETIKAI kódex szabályzatban foglaltakat súlyosan  
megsérti.  
9./ kizárás jogával él azon versenyz ők felé,akik a versenyen az  
adott tánckörben, kétszeri felszólításra sem jelenn ek meg a  
tánctéren.  
10./ kizárja azt a versenyz őt, aki id ő el őtt megszakítja a táncot és  
elhagyja a táncteret (kiv. sérülés). Sportsérülés é s rosszullét  
esetén az orvossal történ ő konzultálás után max.10 perc  
ápolási szünetet rendel el. Amennyiben ezen id őn belül a  
versenyz ő nem tudja folytatni a versenyzést, további  
versenyzésb ől kizárja. Ebben az esetben a versenykönyvbe  
az utolsó teljesített forduló szerinti eredmény ker ül  
bejegyzésre.  
11./ a szabálytalanság mértékét ől függ ően köteles a verseny  
megkezdését elhalasztani vagy a megkezdett versenyt   
félbeszakítani – a tapasztalt szabálytalanság  
megszűntetéséig. Amennyiben ez bármely okból nem meg- 
oldható, úgy a versenyt köteles végleg lezárni.  
12./ a versenyr ől írásos jelentést készíteni és azt az R&R Szakági  
elnökségnek 1 héten belül elküldeni.  
 
 
 
 
 
 
  
 
b.) Versenyfelügyel ő feladatai kötelességei: (R&R szakterület)  
 
 
 
 
  
 
1./ az adott versenyen a mindenkor érvényben lev ő  
Versenyszabályzat hiánytalan betartása és betartatá sa a  
versenyz őkkel, a versenybírókkal, a m űsorvezet ővel és a  
versenyrendez ővel egyaránt.  
2./ a tudomására jutott legapróbb szabálytalanság e setén is  
haladéktalanul köteles intézkedni a szabálytalanság   
megszüntetésér ől.  
3./ színes lapok kiosztása, sorsolási startlistára való feljegyzése,  
majd átadása a számlálóbírónak rögzítésre (színes l apok  
lásd.:1.sz. melléklet).  
4./ a versenykönyvek ellen őrzése (érvényesség, fénykép,  
versenyengedély kártya, sportorvosi igazolás stb.)  
5./ A verseny folyamán ellen őrzi a versenyz őknél a figurahatár  



szabályainak betartását (táncid ő, alaplépés), és levonásokat  
 
 
 
 
 
 
  



köteles alkalmazni, amennyiben figurahatár-sértést  
tapasztal.  
6./ a versenyr ől írásos jelentést készíteni és azt az R&R Szakági  
elnökségnek 1 héten belül elküldeni.  
7./ páros pontszerz ő versenyeken egy versenyfelügyel ő látja el a  
4.§ 2/a/b pontban leírtakat.  
 
 
 
 
 
 
  
 
c.) A versenyfelügyel ő feladatai, kötelességei:(Alternatív szakterület)  
1./ A versenyfelügyel ő egyetemlegesen az R&R szakág, azon  
beül a Szakági elnökség ellen őre.  
2./ az adott versenyen a mindenkor érvényben lev ő  
Versenyszabályzat hiánytalan betartása és betartatá sa a  
versenyz őkkel, a versenybírókkal, a m űsorvezet ővel és a  
versenyrendez ővel egyaránt.  
3./ a tudomására jutott legapróbb szabálytalanság e setén is  
haladéktalanul köteles intézkedni a szabálytalanság   
megszüntetésér ől.  
4./ a verseny folyamán ellen őrzi a verseny szabályainak  
betartását (táncid ő, zene, tempó).  
5./ a diszkvalifikáció jogával élhet azon versenyz ő, bíró felé, aki  
az ETIKAI kódex szabályzatban foglaltakat súlyosan  
megsérti.  
6./ kizárás jogával él azon versenyz ők felé, akik a versenyen az  
adott tánckörben kétszeri felszólításra sem jelenne k meg a  
tánctéren.  
7./ kizárja azt a versenyz őt, aki id ő el őtt megszakítja a táncot és  
elhagyja a táncteret (kiv. sérülés). Sportsérülés é s rosszullét  
esetén az orvossal történ ő konzultálás után max.10 perc  
ápolási szünetet rendel el. Amennyiben ezen id őn belül a  
versenyz ő nem tudja folytatni a versenyzést, további  
versenyzésb ől kizárja. Ebben az esetben a versenykönyvbe  
az utolsó teljesített forduló szerinti eredmény ker ül  
bejegyzésre.  
8./ a szabálytalanság mértékét ől függ ően köteles a verseny  
megkezdését elhalasztani vagy a megkezdett versenyt   
félbeszakítani – a tapasztalt szabálytalanság  
megszűntetéséig. Amennyiben ez bármely okból nem meg- 
oldható úgy a versenyt köteles végleg lezárni.  
9./ a versenyr ől írásos jelentést készíteni és azt az R&R Szakági  
elnökségnek 1 héten belül elküldeni.  
 
 
 
 
 
 
  
 
d.) a versenyfelügyel őkkel szemben támasztott legf őbb  
követelmények:  
1./ a Versenyszabályzat és az MTáSZ egyéb szabályai nak magas  



fokú ismerete.  
2./ nemzetközi versenyen angol nyelv ismerete.  
 
 
 
 
 
 
  



3./ a szakág figurakatalógusainak, akrobatikai elem einek és  
definícióinak, valamint a figurahatár szabályainak naprakész  
ismerete.  
4./ kötelesek megérkezni a verseny helyszínére a he lyszíni  
regisztráció lezárása el őtt 1 órával.  
 
 
 
 
 
 
  
 
(3) A Szakszövetségi ellen őr:  
a.) A Szakszövetségi ellen őrt az MtáSZ Elnöksége határozattal bízza  
meg egyszeri speciális feladat ellátására.  
b.) A versenyre kijelölt Szakszövetségi ellen őr útiköltségét és  
tiszteletdíját közvetlenül az MTáSZ fizeti.  
c.) A Szakszövetségi ellen őr a versenyr ől beszámolót, jelentést  
készít, de a helyszínen eljárni nem jogosult.  
 
 
 
 
  
 
  
 
5.§  
 
Versenyrendezési kérelem  
 
  
 
(1) Az MTáSZ bármely tagszervezete vagy más jogi va gy magánszemély  
táncversenyt szervezhet, rendezhet, ha:  
a.) az MTáSZ Szakági elnökségét ől a rendezésre vagy szervezésre  
engedélyt kapott.  
b.) az MTáSZ által kiírt verseny(ek) rendezésére va gy szervezésére  
az MTáSZ Szakági illetékesét ől felkérést kapott.  
c.) az MTáSZ által pályázatra kiírt rendezési vagy szervezési jogot  
elnyerte.  
 
 
(2) Az Elnökség egyes - els ősorban kiemelt fontosságú - verseny  
szervezési és rendezési jogát magánál tarthatja.  
(3) Az MTáSZ koordinálása, felügyelete alá tartozó versenyfajtákra és  
kategóriákra kiírt versenyek az alábbiak szerint sz ervezhet ők,  
rendezhet ők illetve bonyolíthatók le:  
a.) Magyar Bajnokságot kizárólag hazai versenyz ők számára lehet  
rendezni.  
b.) az MTáSZ R&R tagszervezetei versenyt rendezhetn ek, szervez- 
hetnek hazai vagy hazai és külföldi versenyz ők részvételével az  
alábbi kategóriákban:  
1./ Akrobatikus R&R páros, formációs, csapat  
2./ Akrobatikus R&R lányformációs  
3./ Boogie-Woogie páros, formációs  
4./ Lindy-hop páros  



5./ Bugg páros  
6./ Double-Bugg trió  
 
 
 
 
 
 
  



c.) Az engedélyt az erre rendszeresített űrlapon kell kérni. A  
versenyrendezési kérelem űrlapját értelemszer űen kitöltve e- 
mailben, levélben, telefaxon vagy személyesen kell az MTáSZ  
irodájába benyújtani.  
d.) A versenyrendezési szándék bejelentésének határ ideje:  
1./ az els ő félévre: tárgyévet megel őző év december 15.  
2./ a második félévre: tárgyév június 15.  
 
 
e.) Az R&R Szakági elnökség csak olyan hétvégére ad hat ki  
versenyrendezési engedélyt, amikor ugyanazon szakte rületen és  
kategórián belül magyar delegált versenyz ők nemzetközi  
versenyen nem vesznek részt.  
f.) Lányformációs kategóriákban csak olyan rendezés i helyszínre  
lehet versenyengedélyt kiadni, ahol a pontozói hely eket a  
rendez őség legalább a színpad szintjét ől 2 méter magasságra, és  
a tánctér frontvonalától minimum 10, maximum 30 mét er  
távolságra tudja biztosítani.  
g.) A versenyrendezési kérelmet az MTáSZ R&R Szakág i elnöksége  
köteles a bejelentési határid őt követ ő (5§ 3/d.) soros ülését  
követ ő 15 napon belül elbírálni, valamint köteles a dönté sér ől a  
R&R SZFÜSZ-t haladéktalanul értesíteni. A verseny  
engedélyezését vagy letiltását írásban kell visszak üldeni a  
versenyrendezési kérelem benyújtójának.  
h.) Amennyiben a verseny rendezését az MTáSZ R&R Sz akági  
elnöksége engedélyezi, akkor a R&R SZFÜSZ elfogadás tól  
számított 15 napon belül kijelöli a verseny hivatal os résztvev őit  
(pontozóbírók, számlálóbírók), majd a rendez őt és a R&R Szakági  
elnökséget értesíti a döntésr ől. Ezek után a rendez őnek el kell  
készíteni a versenykiírást, amelynek kötelez ő tartalmi elemei:  
1./ a verseny id őpontja, helyszíne, rendez ője, elnevezése  
2./ a verseny korcsoportjai, versenykategóriája, ve rsenyformája  
3./ a tánctér mérete, burkolata, a szolgáltatandó z ene módja  
4./ a nevezési határid ő és a nevezési cím, e-mail cím  
5./ a helyszíni regisztráció (nevezés) lezárásának id őpontja (lásd  
9.§ 8/c pontját)  
6./ Nagy formációs versenyek esetén a parkett próba  id őpontja,  
ami min.5, maximum 10 perc lehet formációnként.  
7./ a verseny díjazása, egyéb információk.  
 
 
i.) Ha a versenyre külföldi versenyz őket is várnak, akkor a részükre  
szóló versenykiírást csak az MTáSZ küldheti el a kü lföldi  
táncszövetségnek.  
 
 
 
 
  



  
 
(4) Az MTáSZ R&R Szakági elnöksége elutasítja a ver senyrendezési  
kérelmet, ha  
a.) a verseny tervezett id őpontjában és helyszínének közvetlen  
körzetében több - el őzetesen már engedélyezett hasonló  
kategóriájú verseny kerül megrendezésre.  
b.) a verseny tervezett id őpontja és versenykategóriái egybeesik az  
adott versenykategóriákban már engedélyezett ország os  
versenyével.  
c.) a verseny tervezett id őpontja egybeesik a Magyar Bajnokság  
id őpontjával.  
d.) a verseny rendez ője a sportág sajátosságainak és szabályainak  
nem megfelel ő helyszínen szeretné rendezni a versenyt.  
e.) a rendez ő egy korábbi versenyrendezésekor kifogásolható volt  a  
verseny vagy a rendezés színvonala.  
 
 
(5) Az R&R Szakági elnöksége egyedi elbírálás szeri nt kezeli a  
versenyrendezési kérelmet, ha a verseny tervezett i dőpontja  
egybeesik az MTáSZ közgy űlésének id őpontjával.  
 
 
  
 
(6) A verseny rendez őjének minden esetben biztosítania kell  
a.) kell ő számú jól olvasható rajtszámot  
b.) megfelel ő mennyiség ű és min őség ű pontozólapot  
c.) megfelel ő mennyiség ű és nagyságú kultúrált öltöz őt és  
mellékhelyiséget  
d.) a szabályzatnak megfelel ő nagyságú és burkolatú, versenyzésre  
alkalmas táncteret  
e.) szabályos tempójú, korrekt zenét (lásd:16.§)  
f.) kifogástalan hangosítást  
g.) kell ő létszámú és felkészült rendez ői gárdát  
h.) sportorvost (sportorvos a 215/2004. számú (VII. 13.) Korm.  
Rendelet alapján)  
i.) a verseny helyezettjeinek a versenykiírás szeri nti díjazását.  
j.) pontozók részére asztalt, széket a néz őkt ől elhatároltan  
k.) számlálók részére asztalt, széket a néz őkt ől elhatároltan  
l.) bírói szobát  
m.) bemelegít ő termet a versenyz őknek, vagy kijelölt elkerített  
területet  
n.) a tánctér vakításmentes megvilágítását  
 
 
 
 
  



o.) országos versenyeken dobogót az eredményhirdeté shez  
(formációs versenyeken nem kötelez ő)  
p.) fénymásolót és/vagy nagy teljesítmény ű nyomtatót.  
q.) edz ők részére egy-egy széket.  
 
 
(7) A versenyvezet ő testület tiszteletdíja és útiköltsége a rendez ő felet  
terheli (kivéve: Szakszövetségi ellen őr).  
(8) Amennyiben a verseny az el őzetes tervek alapján több napig tart, úgy  
a más helységekb ől vagy külföldr ől érkez ő versenyz ők szállási  
lehet őségeivel kapcsolatban a rendez ő köteles segítséget nyújtani a  
résztvev ők részére. A szállási lehet őségekr ől és annak várható költsé- 
gér ől a versenyz őket kell ő id őben értesíteni kell.  
(9) Táncversenyen csak a m űsorvezet ő, versenyfelügyel ők, vagy a  
számlálóbíró által kihelyezett vagy felolvasott inf ormációk számítanak  
hivatalos közlésnek. A nem a versenyhez tartozó, de  közérdek ű  
információkat (pl. rosszul parkoló gépkocsi stb.) a  verseny ren- 
dezőségének bármely tagja tehet.  
(10) A versenyrendezés módosítás.  
 
 
A versenyre vonatkozóan leadott pályázatban a megje löltekt ől eltérni  
csak írásban az R&R Szakági elnökséghez benyújtott kérelemmel  
lehet. Verseny módosítására csak akkor van lehet őség, ha az erre  
irányuló el őzetesen írásban beadott kérelmet az R&R Szakági eln ökség  
elfogadta.  
 
(11) A versenyek beadott pályázatának lemondása a k övetkez ő  
feltételekkel van lehet őség.  
a.) A lemondás beadása a versenyt megel őző 6 hónapon kívül esik,  
így a lemondási különdíj megfizetése nem szükséges.   
b.) A lemondás beadása a versenyt megel őző 6 hónapon belül, de 3  
hónapon kívül esik, akkor 5.000 Ft különdíj megfize tése  
szükséges.  
c.) A lemondás beadása a verseny megel őző 3 hónapon belül, de 1  
hónapon kívül esik, akkor 10.000 Ft különdíj megfiz etése  
szükséges.  
d.) 1 hónapon belüli lemondás esetén 30.000 Ft külö ndíj megfizetése  
szükséges, amelynek elengedésére vis-major esetén a z Elnökség  
jogosult.  
e.) A pályázó feladata, hogy a verseny lemondásáról  a kiértesítést  
elküldje a Tagszervezetek felé.  
 
 
 
 
  



6.§  
 
Versenyrendezés megbízás vagy pályázat alapján  
 
  
 
(1) Az MTáSZ által kiírt versenyre az MTáSZ megbízh atja bármelyik  
tagszervezetét vagy más jogi személyt a rendezés le bonyolításával. A  
megbízást a verseny tervezett id őpontja el őtt kell ő id őben, írásban a  
szükséges adatok közlésével kell eszközölni.  
(2) A megbízott a felkérést annak kézhezvételét ől számított 15 napon  
belül köteles megválaszolni, függetlenül attól, hog y a felkérést  
elfogadta-e vagy sem.  
(3) Az MTáSZ R&R szakága egyes területi, országos p ontszerz ő, vagy  
nemzetközi verseny rendezésére, szervezésére pályáz atot írhat ki.  
a.) a pályázati kiírásnak tartalmazni kell  
1./ valamennyi szükséges adatot és információt, ami  a  
rendezéshez vagy szervezéshez szükséges  
2./ az MTáSZ rendezéssel kapcsolatos elvárásait  
 
 
b.) a pályázati felhívást az MTáSZ valamennyi tagsz ervezetének  
egyszerre, egyid őben meg kell küldeni.  
c.) a pályázatokat az el őírt határid őig írásban kell benyújtani.  
d.) a pályázatok értékelésér ől az elbírálás követ ően valamennyi  
pályázót 30 napon belül értesíteni kell.  
 
 
 
 
  
 
  
 
7.§  
 
A rajtszám  
 
  
 
(1) Minden versenyz ő köteles végig azt a rajtszámot viselni, amit az 
adott  
versenyen a nevezéskor a rendez őt ől kapott. Csak abban az esetben  
nem kötelez ő a rajtszám használata, ha a rendez ő rendelkezik  
megfelel ő megjelenít ő módszerrel (pld: videó kivetít ő, mátrix, stb.).  
Leányformációs versenyz őknek nem kötelez ő viselni a rajtszámot, de a  
rajtszámot jól látható helyre kell kihelyezni.  
a.) az R&R szakágban a rajtszámot a táncos (párosok nál az egyik fél)  
hordhatja a hátán vagy a nadrág szárán rögzítve.  
b.) A rajtszám rögzítéséhez szükséges eszközt (bizt osítót ű) a táncos  
kell ő számban köteles magánál hordani, a rendez ő azt nem  
köteles a rajtszámhoz adni.  
c.) amennyiben verseny közben a rajtszám oly mérték ben  
rongálódott, hogy nem lehet a rajtszámot egyértelm űen  
felismerni, a rendez ő köteles a rajtszámot kicserélni. A  
 
 
 



 
  



megrongálódott rajtszám kicserélése után az új rajt számot  
köteles a versenyz ő viselni.  
d.) A rajtszámnak olyannak kell lennie, hogy a szám ot a tánctér  
minden pontjáról jól és egyértelm űen lehessen olvasni.  
e.) A rajtszám lehet fehér és sárga alapon fekete s zám vagy fekete  
alapon fehér szám, anyaga lehet papír, textil vagy ezekhez  
hasonló tulajdonságokkal bíró könny ű anyag.  
 
 
(2) A rendez ő a rajtszámot a verseny végén visszakérheti, ezt az onban  
köteles a versenyz őpárossal a rajtszám átvételekor közölni.  
(3) A rajtszámon reklám, hirdetés elhelyezése lehet séges. Ennek  
nagysága a rajtszám teljes felületének maximum 25 % -a.  
 
 
  
 
  
 
8.§  
 
Nemzetközi delegálások  
 
  
 
(1) Külföldi versenyre  
a.) csak az MTáSZ címére érkezett vagy oda eljuttat ott nemzetközi  
meghívás hivatalos.  
 
 
 
 
  
 
b.) meghívásokat be kell jelenteni az MTáSZ F őtitkárának, még akkor  
is, ha a meghívás magáncímre vagy tagszervezethez é rkezett.  
 
 
 
 
  
 
c.) meghívásokat nyilvánosan kell kezelni, még akko r is, ha az névre  
szólóan érkezik.  
 
 
(2) Indulási jogosultság a nemzetközi versenyeken, kupákon az R&R  
szakágban  
a.) A WRRC hivatalos Világ- és Európa-bajnokságaira , Világ- és  
Európa Kupáira és egyéb nemzetközi versenyeire mind en  
kategóriában az indulási jog szempontjából a minden kori hatályos  
WRRC idevonatkozó szabályai az irányadóak. Ezen ver senyekre az  
aktuális ranglista els ő helyezett párosától vagy formációjától  
indulva kell nevezni, a nevezhet ő létszám eléréséig. Minden  
WRRC versenyre az aktuális ranglista els ő felében (50%-a)  
szerepl ő párosok, formációk nevezhet ők. Amennyiben valamely  
kategóriában az aktuális ranglista els ő 50%-a 10 vagy kevesebb,  
mint 10 páros vagy formáció, akkor maximum 10 páros  vagy  



formáció kaphat indulási jogot.  
 
 
 
 
  
 
b.) A WRRC hivatalos nemzetközi versenyeire, ha nin cs limitálva az  
induló létszám, akkor az adott kategóriában a hazai  aktuális  
ranglista els ő fele (50%-a) nevezhet ő a versenyre. Amennyiben  
valamely kategóriában az aktuális ranglista els ő 50%-a 10 vagy  
 
 
 
 
  



kevesebb, mint 10 páros vagy formáció, akkor maximu m 10  
páros vagy formáció kaphat indulási jogot.  
 
 
 
 
  
 
c.) A tagszervezetek edz ői a nevezést az aktuális ranglista (20.§)  
alapján küldhetik el az MTáSZ F őtitkárának a meghatározott  
nevezési határid ő el őtt legkés őbb 2 nappal. A WRRC hivatalos  
versenyeire a nevezést csak az MTáSZ F őtitkára küldheti el a  
WRRC online regisztrációs rendszerén.  
 
 
 
 
  
 
d.) Csak azok a versenyz ők nevezhet őek, akik rendelkeznek egyéni,  
páros, illetve formációs regisztrációs számmal a WR RC  
regisztrációs rendszerében.  
 
 
 
 
  
 
e.) A nevezésnek tartalmaznia kell a versenyz ők neveit, születési  
dátumait, regisztrációs számait, az utazó edz ő(k) nevét, és  
szállásigény esetén a szállásigényl ők névsorát és vendégéjszakák  
számát (amennyiben van szállás lehet őség megadva a  
versenykiírásban).  
 
 
 
 
  
 
f.) 1 héten belüli verseny, illetve szálláslemondás  csak megfelel ő  
indokkal lehetséges (haláleset, betegség, baleset…) , melynek  
igazolását az MTáSZ F őtitkárának az esetet követ ő 3 napon belül  
be kell mutatni.  
 
 
 
 
  
 
g.) Kérdéses esetekben mindenkor a R&R Szakági elnö ksége dönt.  
 
 
 
 
  
 
h.) A delegálandó versenyz ők névsorát az Elnökség hagyja jóvá az  
R&R Szakági elnökség el őterjesztése alapján.  



 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
9.§  
 
Nevezés rendje a hazai versenyekre  
 
  
 
(1) Az R&R szakág hazai versenyeinek nevezési rends zeréhez  
közrem űköd őket alkalmaz külön ellenszolgáltatás nélkül.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
a.) Területi koordinátor feladata a rá bízott régió  (továbbiakban:  
terület; Pest megye, Kelet- és Nyugat-magyarország)   
koordinálása, adminisztratív és speciális feladatai nak ellátása. A  
területi koordinátort a R&R szakág elnöksége válasz tja.  
 
 
 
 
  
 
b.) Szakterületi vezet ő csak a R&R Szakági elnökségének tagja lehet.  
A szakterületek felosztását a mindenkori szakági el nökség maga  
végzi el.  
 
 
 
 
  
 
  



(2) Területi versenyekre a nevezést a verseny rende zőjének a versenyz ő  
edzője küldheti el írásban elektronikus úton (e-mail) a   
versenynaptárban illetve a versenykiírásban szerepl ő konkrét id őpontig  
(nevezési határid ő). Amennyiben a versenynaptárban vagy a  
versenykiírásban nincs külön feltüntetve a nevezési  határid ő, akkor  
minimum 7 nappal a verseny napját megel őzően a nevezésnek meg  
kell történnie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
(3) Országos versenyekre a versenyz őket a területi ranglistáról a  
megbízott területi koordinátorok területileg összes ített listával nevezik  
a nevezési határid ő után maximum 1 nappal. Ezt megel őzőleg a  
területi nevezési listára a nevezést a versenyz ő edz ője küldi el írásban  
elektronikus úton (e-mail) a területi koordinátorok nak a  
versenynaptárban illetve a versenykiírásban szerepl ő konkrét id őpontig  
(nevezési határid ő). Amennyiben a versenynaptárban vagy a  
versenykiírásban nincs külön feltüntetve nevezési h atárid ő, akkor  
minimum 14 nappal a verseny napját megel őzően a területi listára  
nevezésnek meg kell történnie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
(4) A területi koordinátorok a terület nevezési lis táit elküldik a 
verseny  
fajtája szerinti szakterületi vezet őnek, aki összeszámolja  
kategóriánként a fel nem használt (továbbiakban: sz abad) helyek  
számát, és ezt 2 munkanapon belül publikálja a terü leti koordinátorok  
felé. A szabad helyekre újabb 2 munkanapon belül mi ndhárom területi  
régió leadhatja igényét, mellékelve az általa utóla g delegálandó párok,  
formációk neveit, sorrendjét. Az említett határid ő után már az  
igényeken változtatni nem lehet. Nevezési határid őn túl utólagos  
nevezést egyik esetben sem lehet elfogadni.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
(5) A szakterület vezet ője az alábbi szabályok szerint érvényesíti a  
területek nevezési igényeit:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1.) Ha egy adott terület által rendezésre kerül ő versenyen egy  
adott kategóriában csak 1 szabad hely kerül szétosz tásra, és azt  
egy másik vagy mindkét másik terület is igényeli, a kkor az nem  
kerülhet felhasználásra. Ha csak 1 terület igényli az 1 szabad hely  
felhasználásának lehet őségét, akkor az kiadható az igényl őnek.  
 
 
 
 
 
 
  
 
2.) Ha páros számú a szabad helyek száma, és a terü letek  
külön-külön igénylik ezek legalább felét, úgy mindk ét terület  
azonos arányban hasznosíthatja a szabad helyeket.  
 
 
 
 
 
 
  
 
3.) Ha páros számú a szabad helyek száma, és a rend ező  
területén kívüli másik 2 terület valamelyike nem él  a szabad  
helyek felének igényével, akkor a fennmaradt helye( ke)t a több  
igényt leadó terület hasznosíthatja a leadott rangs or alapján.  
 
 
 
 
 
 
  
 
  



4.) Páratlan számú szabad helyek esetén (kivéve az 1 szabad  
hely esetét), ha az összes igényelt szabad helyek s záma  
meghaladja a kiadható mennyiséget, akkor mindenkor a  
felhasználható szabad helyek számát 1-gyel csökkent eni kell, és a  
páros számú igény szabályai az irányadók!  
 
 
 
 
 
 
  
 
(6) A szakterületi vezet ő legalább 1 héttel a verseny kezdete el őtt 
értesíti  
a területi koordinátorokat, illetve a versenyrendez őt az utólagosan  
kiosztott nevezési helyek jogos felhasználóiról, né v és egyesület  
szerint.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
(7) Amennyiben valamely tagszervezet versenyz ői az el őzetes nevezés  
ellenére a versenyen mégsem kívánnak részt venni, a kkor kötelesek az  
adott verseny helyszíni nevezési határideje el őtt minimum 24 órával  
írásban, megfelel ő indok megjelölésével a versenyrendez ő felé jelezni  
a nevezésének törlési igényét. Ennek elmaradása ese tén a verseny  
versenyfelügyel ői fegyelmi eljárást kezdeményez a nevezési  
szabályokat megsért ő tagszervezet ellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
(8) Helyszíni regisztráció:  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
a.) Az el őzetesen írásban leadott nevezést tagszervezetenként   
összesítve kell leadni. Az edz ő vagy annak meghatalmazottja  
köteles a rendez ő által el őre meghatározott helyszíni  
regisztrációhoz határid őig a nevezést a helyszínen meger ősíteni és  
a versenykönyveket, engedélyeket leadni.  
 
 
  
 
b.) Az a versenyz ő, aki a verseny helyszínén nem rendelkezik  
hivatalos versenykönyvvel, versenyengedéllyel, spor torvosi  
engedéllyel, illetve leányformációs kategóriánál re gisztrációs  
számmal, akkor az nem regisztrálható az adott verse nyen.  
 
 
  
 
c.) A verseny helyszínén csak az el őzetesen benevezett versenyz ők  
nevezését lehet meger ősíteni, a verseny kezdési id őpontja el őtt. A  
helyszíni nevezés id őpontját a versenyrendez ő a versenykiírásban  
tünteti fel, amely a verseny kezdése el őtt fél órával zárul le.  
 
 
  
 
d.) A helyszíni regisztrációkor köteles a versenyz ő vagy annak edz ője  
a hatályos nevezési díjat kifizetni a rendez ő részére (Díjak: 11.  
§). A nevezési díjon felül semmiféle céllal vagy cí men pénz a  
versenyz őkt ől nem szedhet ő.  
 
 
  
 
e.) Amennyiben egy adott versenyen valamely tagszer vezet nem  
regisztráltatja versenyz őit a versenykiírásban meghatározott  
helyszíni nevezés határidejéig, akkor a rendez ő köteles maximum  
30 perc türelmi id őt biztosítani a regisztrációhoz. A türelmi id ő  
lejárta után a versenyfelügyel őnek a helyszíni regisztrációt le kell  
zárnia, további utólagos nevezés nem fogadható el. Kivételes és  
 
 
  



indokolt esetben, a vezet ő versenyfelügyel ő méltányossággal  
élhet.  
 
 
  
 
f.) Amennyiben egy adott versenyen valamely tagszer vezet a türelmi  
id ő lejárta el őtt, de a versenykiírásban meghatározott helyszíni  
nevezés határideje után regisztráltatja sportolóit,  akkor a  
tagszervezet nevezése érvényes, de ilyen késedelmes  regisztráció  
egy versenyévadban csak egyszer lehetséges.  
 
 
  
 
g.) Ha egy adott versenyévadban egy adott tagszerve zet már  
kimerítette az 1 késedelmes regisztrációs lehet őségét, akkor a  
versenyfelügyel ő nem fogadhatja el a nevezést, ha az adott  
tagszervezet ismételten késedelmesen érkezik a vers enyre.  
 
 
  
 
(9) leányformációs versenyre a nevezésnek az alábbi akat is kell  
tartalmaznia:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
a.) A formáció neve (fantázianév).  
b.) Regisztrációs száma: (23.§2)  
c.) A formáció tagszervezetének neve, székhelye  
d.) A kategória megnevezése, amelyben versenyezni k íván  
e.) A csapat tagjainak névsora, születési dátuma.  
f.) Leányformációs akrobatika kódja (lásd MTáSZ hon lap SZFÜSZ  
menüpont.  
 
 
 
 
  
 
(10) Edz ő feladata:  
 
 
  
 
a.) A leányformációs akrobatika kódokat az el őzetes nevezésnél le  
kell adni.  
b.) Amennyiben egy olyan akrobatikát szeretnének a versenyen  



bemutatni, amely még nincs benne a leányformációs  
figurakatalógusban, akkor a verseny el őtt 1 hónappal el kell  
küldeni e-mailben a szakterület vezet őnek aki továbbítja az  
akrobatika teamhez véleményezésre.  
c.) A helyszíni nevezésnél ill. a verseny folyamán (betegség, sérülés  
miatt) az edz ő módosíthatja az akrobatika kódját, a vezet ő  
versenyfelügyel őnél a figurakatalógus alapján.  
d.) ha egy formáció nem rendelkezik akrobatika kódd al, akkor az az  
akrobatika 0 pontot kap.  
 
 
 
 
  
 
(11) A 10.§/1 pontjának betartása érdekében minden versenyre a  
nevezéssel együtt tagszervezetenként le kell adni a z edz ői névsort.  
 
 
  



10.§  
 
Hazai és külföldi versenyek belép őkártyáinak szabályai  
 
  
 
(1) Hazai versenyeken tagszervezetenként 2 kísér őnek köteles a rendez ő  
biztosítani térítésmentes belép őt 10 nevezett versenyz őig, valamint  
minden további 10 benevezett versenyz őnként további 1 kísér őnek  
köteles biztosítani a rendez ő térítésmentes belép őt.  
 
 
  
 
(2) Nemzetközi versenyeknél a térítésmentes belépés hez a WRRC  
idevonatkozó szabályai az irányadóak. A WRRC szabál yainak  
végrehajtásához a delegálás hazai nevezési listáján  feltüntetett  
versenyz ői névsor sorrendje az irányadó (hazai ranglista ala pján). Az a  
kísér ő kaphatja meg a WRRC által biztosított térítésmente s belép őt,  
akinek a versenyz ője a leadott nevezésen el őrébb található  
 
 
  
 
11.§  
 
Díjak, költségtérítések  
 
  
 
(1) A verseny közrem űködőinek: bírók, számlálóbíró, versenyfelügyel ők  
díjakat, és egyéb költségeket a rendez ő köteles fizetni  
a.) A pontozóbírók, számlálóbíró díjait a SZFÜSZ mi ndenkor hatályos  
szabályozása szerint kell megtéríteni.  
b.) A versenyfelügyel ők díjazása megegyezik a jelen §.1/a pontjával.  
A versenyfelügyel ők munkaideje a verseny kezdete el őtt 1 órával  
kezd ődik és az eredményhirdetés végéig tart.  
c.) A bírói díjak kiszámítása a mindenkori vezet ő versenyfelügyel ő  
feladata, akinek a verseny kezdete és az utolsó kat egória utolsó  
körének vége közötti id őt kell számolnia szünetekkel együtt.  
 
 
(2) A Magyarországon megrendezésre kerül ő WRRC versenyeken a  
nevezési díj összegének megállapításában a WRRC ide vonatkozó  
szabályai az irányadóak.  
 
 
  
 
(3) A MTÁSZ versenyein a nevezési díjak a következ ők:  
a.) páros országos verseny:1.500 Ft/f ő/kategória  
b.) páros Magyar Bajnokság:2.000 Ft/f ő/kategória  
c.) lányformáció országos verseny 800 Ft/f ő/kategória  
d.) lányformációs Magyar Bajnokság 1.000 Ft/f ő/kategória  
e.) a területi versenyek: 800 Ft/f ő/kategória.  
 
 
 



 
  



(4) Területi pontszerz ő versenyért a versenyrendezési kérelem pozitív  
elbírálása után – számla alapján – a rendez ő félnek 1.000 Ft/kategória  
pályázati díjat kell fizetni az MTáSZ pénztárába.  
(5) Országos pontszerz ő versenyért a versenyrendezési kérelem pozitív  
elbírálása után – számla alapján – a rendez ő félnek 5.000 Ft/kategória  
pályázati díjat kell fizetni az MTáSZ pénztárába.  
(6) A Magyar Bajnokságért a versenyrendezési kérele m pozitív elbírálása  
után –számla alapján – a rendez ő félnek 8.000 Ft/kategória pályázati  
díjat kell fizetni az MTáSZ pénztárába.  
(7) Az R&R szakág hivatalos versenyein a versenyz ői díjazások a  
következ ők:  
a.) Minden versenyen az összes versenyz őnek oklevelet kell adni.  
b.) Területi versenyek dobogósainak minimum érmet k ell adni.  
c.) Országos versenyek dobogósainak minimum érmet, valamint a  
győztes versenyz őknek – páros kategóriában a páros mindkét  
tagjának, formációs kategóriákban a gy őztes formációknak –  
kupát kell adni.  
d.) A Magyar bajnokságokon páros kategóriában a dob ogós párok  
mindkét tagjának érmet és kupát kell adni, formáció s  
kategóriában a dobogós formációk minden tagjának ér met és  
minden dobogós formációnak egy-egy kupát kell adni.   
 
 
 
 
  
 
12. §  
 
Dopping  
 
  
 
(1) Doppingolni szigorúan tilos.  
 
 
  
 
(2) A dopping definíciója:  
 
 
  
 
a.) a WADA szabályzat szerint tiltott anyagok haszn álata a táncos  
által, illetve ezen anyagok továbbítása a táncosnak .  
 
 
 
 
  
 
b.) Minden táncos köteles magát alávetni dopping vi zsgálatnak,  
amennyiben az amat őrök doppingellen őrzését végz ő szervezet  
erre felszólítja.  
 
 
 
 



  
 
c.) A vizsgálat megtagadása úgy kezelend ő mintha az "pozitív"  
eredménnyel zárult volna, és az ebben az esetben kö telez ő  
eljárást vonja maga után.  
 
 
 
 
  
 
  



d.) Bárki, aki a dopping szabályok ellen bújt vagy segít azok  
megsértésében úgy kezelend ő, mint szabálysért ő és fegyelmi  
eljárás indítandó ellene.  
 
 
 
 
  
 
e.) Minden sportolónak kötelezettsége az MTáSZ-szal  együttm űködni  
a dopping ellen őrzéshez szükséges adatszolgáltatásban.  
 
 
 
 
  
 
13.§  
 
Óvás  
 
  
 
(1) Óvást abban az esetben lehet benyújtani, ha a v ersenyszabályt vagy  
az Etikai Kódexet olyan mértékben sértette meg a ve rseny valamelyik  
résztvev ője, hogy annak dönt ő hatása volt a végeredmény  
kialakulására.  
(2) Az óvást megel őzend ő, kifogást lehet emelni a versenyfelügyel őknél,  
aki lehet őség szerint kezeli a panaszt.  
(3) Az óvást a verseny végét ől számított 48 órán belül írásban kell  
benyújtani az MTáSZ irodájának.  
(4) Az óvás díja versenyenként 20.000 Ft, melyet az  óvás benyújtását  
követ ő 48 órán belül be kell fizetni az MTáSZ pénztárába.   
(5) Óvást az Elnökség vizsgálja ki, a beadástól szá mított 30 munkanapon  
belül.  
(6) Amennyiben az óvás jogosságát az Elnökség megál lapítja, az óvási  
díját vissza kell fizetni az óvást benyújtónak.  
(7) Az Elnökség elutasító döntése esetén a Sport Ál landó Választott  
Bírósághoz lehet jogorvoslatért fordulni.  
 
 
  
 
14. §  
 
Versenyformák, versenyfajták  
 
  
 
(1) Táncverseny három szakterületen kerülhet megren dezésre  
a.) Akrobatikus R&R páros (páros, formáció és csapa t)  
b.) Akrobatikus R&R leányformáció  
c.) Alternatív  
1./ boogie-woogie (páros, formációs és csapat)  
2./ lindy-hop (páros, formáció)  
3./ bugg (páros és trió)  
 
 



 
 
 
 
  



  
 
(2) A táncversenyek min ősítésük szempontjából a következ ők:  
a.) Pontszerz ő verseny az, ahol a versenyz ő párok és formációk a  
versenyen elért eredményeik alapján úgynevezett „ra nglista”  
pontokat kapnak.  
 
 
 
 
  
 
Csak az a verseny lehet pontszerz ő:  
 
1./ amelyet a versenykiírásban el őzetesen pontszerz ő  
versenynek hirdettek meg, illetve azt az MTáSZ R&R Szakági  
elnöksége pontszerz ő versenynek engedélyezte.  
2./ ami országos pontszerz ő,  
 
 
 
 
 
 
amely a versenykiírásban szerepl ő adott versenykategóriájú  
és adott korcsoportú, érvényes versenykönyvvel rend elkez ő,  
hazai versenyz ő páros és/vagy formációk részére nyitott  
(kivétel a Területi versenyek).  
 
3./ ami területi pontszerz ő,  
 
 
 
 
 
 
amely a versenykiírásban szerepl ő területen adott  
versenykategóriájú és adott korcsoportú, érvényes v er- 
senykönyvvel rendelkez ő, hazai versenyz ő páros és/vagy  
formációk részére nyitott (kivétel az országos vers enyek).  
 
4./ amelyen egy adott korcsoportban és versenyosztá lyban  
legalább 2 versenyz ő páros vagy formáció rajthoz áll (füg- 
getlenül attól, hogy a rajthoz álló párosok és form ációk hány  
tagszervezet képviseletében versenyeznek).  
5./ amelyik verseny szerepel az MTáSZ hivatalos sza kági  
versenynaptárában  
 
 
b.) Nem min ősül pontszerz őnek egy táncverseny, ha:  
1./ jelen § (2). bekezdésének b.) pontjának bármely  alpontja  
szerinti el őírás nem valósul meg.  
2./ a verseny meghívásos, ahol csak a név szerint m eghívott  
tagszervezetek versenyz ői vagy név szerint meghívott  
versenyz ő párok és formációk állhatnak rajthoz;  
3./ a verseny csapatverseny, vagyis csak a versenyk iírásban  
el őzetesen meghatározott összetétel ű csapatok nevezhetnek,  
az R&R szakági elnökség döntése alapján.  



 
 
 
 
 
 
  
 
(3) A versenyek felsorolása, elnevezése:  
a.) Területi Ranglistaverseny (Nyugat-Magyarországi , Kelet-  
Magyarországi, Pest megye) egy adott terület versen ye.  
1./ A versenyt az adott földrajzi területen székhel lyel rendelkez ő  
tagszervezetek igazolt versenyz ői számára rendezhetik meg.  
2./ A versenyz ő párok és formációk a versenyben elért  
eredményeik alapján ranglista pontokat kapnak.  
3./ Amennyiben egy adott versenykategóriában nincs legalább  
két induló páros vagy formáció, úgy az egyedüli pár nak vagy  
formációnak programját – versenyen kívül - be kell mutatnia  
területi ranglista versenyen, mellyel (nulla pontsz ámmal)  
 
 
 
 
 
 
  



felkerül a területi ranglistára, és így jogot szere z az országos  
ranglistaversenyen történ ő indulásra.  
4./ A terület aktuális ranglistájáról az alábbiak s zerint  
delegálhatja versenyz őket az Országos Ranglistaversenyre,  
vagy a Magyar Bajnokságokra.  
a) Páros kategóriák:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyermek kategória: 10 páros + 2 páros a rendez ő részér ől  
 
Serdül ő: 10 páros + 2 páros a rendez ő részér ől  
 
Junior: 10 páros + 2 páros a rendez ő részér ől  
 
„C” kategória: 5 páros + 2 páros a rendez ő részér ől  
 
„B” kategória: 4 páros + 2 páros a rendez ő részér ől  
 
„A” kategória: Nem kötelez ő a részvétel a területi  
versenyeken.  
 
b) Leányformációs kategóriáknál a következ őképpen  
nevezhet ők a versenyz ők:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Minden kategóriában van egy kiemelt (Országos aktuá lis  
ranglista 1. helyezettjei – lásd: 14.§ 5. pontját).   
 
Feln őtt kisformációban és junior kisformációban 5 formác ió  
+ 2 formáció a (rendez ő részér ől) nevezhet ő a területi  
aktuális ranglistáról. A többi leányformációs kateg óriában 4  
formáció + 2 formáció a (rendez ő részér ől) nevezhet ő a  
területi aktuális ranglista alapján.  
 
Amennyiben a rendez ő tagszervezet nem tud élni a + 2  
páros vagy formáció versenyen való indításával, abb an az  
esetben a területi ranglistán soron következ ő versenyz ők  
nevezhet őek a versenyre.  
 
5.) Páros kategóriákban az országos aktuális rangli sta 1-3  
helyezettjei, leányformációs kategóriák 1 helyezett jei, mint  
kiemeltek nem számítanak bele a területi versenyr ől  
továbbjuttatható versenyz ők közé. Ezen pároknak nem  
kötelez ő elindulni a területi versenyeken, de ezen versenye k  
a területi aktuális ranglista felállításakor számuk ra maximum  
pontszámon kerülnek beszámításra.  



6.) Egy versenyévadban az adott terület félévente m aximum 4  
területi versenyt rendezhet.  
 
 
b.) Országos Ranglista Verseny – Magyar Köztársaság i Kupa  
1./ A versenyz ő párok és formációk a versenyben elért  
eredményeik alapján úgynevezett „ranglista” pontoka t  
kapnak, melyet év végén összesítnek, kivéve a leggy engébb  
eredményt.  
 
 
 
 
 
 
  



2./ Kizárólag az R&R Szakági elnökség által jóváhag yott verseny  
lehet ranglistaverseny.  
3./ Ranglistát lehet felállítani, ha egy adott vers enykategóriában  
min. 2 pár vagy formáció rajthoz áll.  
4./ Csak hazai versenyz ők és formációk kaphatnak ranglista  
pontot.  
5./ Minden szakterület legmagasabb verseny kategóri ája a  
versenyévad végén az éves ranglista alapján elnyerh eti a  
Magyar Köztársasági Kupát.  
1./ R&R Páros:  
Feln őtt ’A’ páros (Amennyiben nincs ’A’ kat.,akkor ’B’ k at.)  
2./ R&R lányformáció:  
 
 
 
 
 
 
Feln őtt lányformáció (Nemzeti kis, nagy)  
 
3./ alternatív szakterület: Boogie-Woogie feln őtt.  
6./ Az R&R szakág minden kategóriájának éves rangli stája  
alapján kategóriánként ranglista gy őztest hirdet az MTáSZ. A  
győztes párok és formációk kupát kapnak, a min ősített  
sportolók pedig a min ősítésnek megfelel ő érmet vagy  
plakettet vagy oklevelet.  
7./ A Magyar Köztársaságkupát, a Ranglista Gy őztesnek járó  
kupát az évad utolsó versenyén, a min ősítéssel járó érmeket,  
okleveleket a rákövetkez ő évad els ő versenyén adja át az  
Elnökség tagja vagy az Elnökség megbízottja.  
 
 
 
 
 
 
  
 
c.) Magyar Bajnokság  
1./ valamennyi kategóriában, minden versenyévadban csak  
egyszer kerülhet megrendezésre.  
2./ az MTáSZ bármely tagszervezete – területt ől függetlenül –  
elnyerheti a rendezés jogát.  
3./ a rendezési jogot az Elnökség hagyja jóvá az R& R Szakági  
elnökség javaslatára.  
4./ csak hazai versenyz ő párok és formációk állhatnak rajthoz.  
5./ az adott versenykategórián belül valamennyi kor csoport  
bajnokságát meg kell rendezni.  
6./ egy adott versenykategóriában min. 2 induló pár , vagy  
formáció szükséges ahhoz, hogy Magyar Bajnokot lehe ssen  
kihirdetni.  
7./ a versenyz ő párok és formációk a versenyben elért  
eredményeik alapján ranglista pontokat kapnak.  
 
 
 
 
 



 
  
 
d.) Csapat Bajnokság (R&R páros)  
1./ Minden évben egyszer kerülhet megrendezésre a m indenkori  
hivatalos páros R&R versenykategóriák közül a  
következ őkben: children, serdül ő, junior, „C”, „B”  
2./ Az MTáSZ bármely tagszervezete – területt ől függetlenül –  
megrendezheti.  
 
 
 
 
 
 
  



3./ Egy csapat az a.) pontban említett 5 versenykat egória közül  
legalább négyben köteles kiállítani párosokat.  
4./ Egy csapat K.O. szisztéma szerint küzd meg egy másik  
csapattal (lásd WRRC „Masters” szabályzata)  
5./ A nevezések lezárása után létre kell hozni az ú gynevezett  
kiemeléseket, melyek az el őző év eredményessége alapján  
történik.  
6./ A kiemelt csapatok mellé sorsolhatják a többi, nem kiemelt  
csapatot.  
7./ Az egyenes ági küzdelmek mellett minden esetben  létre kell  
hozni az úgynevezett visszamérk őzéseket, melyek a  
vesztesek küzdelmét jelentik.  
8./ A Csapat Bajnokság rendez ője minden esetben köteles a  
nevezés lezárása után bemutatni és közzé tenni a ve rseny  
menetét, sorsolását.  
9./ A Csapat Bajnokságon egy tagszervezet maximum 2   
csapattal nevezhet (A és B csapat).  
10./ A Csapatbajnokságon a hivatalos versenykategór iák  
szabályai érvényesek, ez alól kivétel a „B” kategór ia, ahol  
csak 1 perc akrobatika kört kell bemutatni 3 akroba tikával.  
 
 
 
 
 
 
  
 
e.) Nemzetközi versenyek és bajnokságok rendszerébe n a WRRC  
mindenkori hatályos szabályai az irányadók.  
 
 
 
 
  
 
(4) R&R szakterület korcsoportjai:  
 
 
  
 
a.) „A” – kategória  
 
 
 
 
a páros fiatalabb tagja adott naptári évben tölti b e legalább 15.  
életévét  
 
b.) „B” – kategória  
 
 
 
 
a páros fiatalabb tagja adott naptári évben tölti b e legalább 14.  
életévét  
 
c.) „C” – kategória  



 
 
 
 
a páros fiatalabb tagja adott naptári évben tölti b e legalább 13.  
életévét  
 
d.) Junior kategória  
 
 
 
 
A páros fiatalabb tagja naptári évben tölti be lega lább 11., a páros  
id ősebb tagja az adott naptári évben tölti be legfelje bb 17. életévét.  
 
e.) Serdül ő kategória  
 
 
 
 
A páros fiatalabb tagja naptári évben tölti be lega lább 8., a páros  
id ősebb tagja az adott naptári évben tölti be legfelje bb 14. életévét.  
 
f.) Gyermek kategória  
 
 
 
 
a páros id ősebbik tagja adott naptári évben tölti be legfeljeb b 10.  
életévét.  
 
g.) Páros Junior formáció (4-6 pár)  
 
 
 
 
a Formáció tagjai adott naptári évben töltik be leg alább 8.,  
legfeljebb 17. életévüket  
 
  



h.) Páros Feln őtt formáció (4-6 pár)  
 
 
 
 
a Formáció tagjai adott naptári évben töltik be leg alább 15.  
életévüket  
 
i.) Gyermek Lány kisformáció (4-6 f ő)  
 
 
 
 
a Formáció tagjai adott naptári évben töltik be leg feljebb 11.  
életévüket  
 
j.) Junior Lány kisformáció (4-6 f ő)  
 
 
 
 
a Formáció tagjai adott naptári évben töltik be leg alább 8.,  
legfeljebb 15. életévüket  
 
k.) Feln őtt Lány kisformáció (4-6 f ő)  
 
 
 
 
a Formáció tagjai adott naptári évben töltik be leg alább 14.  
életévüket  
 
l.) Gyermek Lány nagyformáció (7-12 f ő)  
 
 
 
 
a Formáció tagjai adott naptári évben töltik be leg feljebb 11.  
életévüket  
 
m.) Junior Lány nagyformáció (8-12 f ő)  
 
 
 
 
a Formáció tagjai adott naptári évben töltik be leg alább 8.,  
legfeljebb 15. életévüket.  
 
n.) Feln őtt Lány nagyformáció (8-16 f ő)  
 
 
 
 
a Formáció tagjai adott naptári évben töltik be leg alább 14.  
életévüket  
 
(5) Alternatív szakterület  
a.) Boogie-Woogie  



1./ Junior kategóriában csak olyan párosok versenye zhetnek,  
ahol a páros id ősebb tagja az adott naptári évben tölti be  
legfeljebb 17. életévét.  
2./ F ő kategóriában olyan párosok versenyezhetnek, ahol a   
páros fiatalabbik tagja adott naptári évben tölti b e legalább  
14. életévét.  
3./ Senior kategóriában a páros fiatalabb tagjának adott naptári  
évben kell betöltenie legalább 35., a páros id ősebb tagjának  
adott naptári évben kell betöltenie legalább 40. él etévét.  
4./ A 14-17 év közöttiek és a 35 év fölöttiek válas zthatnak, hogy  
melyik kategóriában versenyeznek, de a versenyzés  
megkezdése után csak indokolt esetben és a Szakág  
engedélyével válthatnak korosztályt.  
5./ Formáció:(4-6 pár min.14 éves kor)  
 
 
 
 
 
 
  
 
b.) Lindy hop / Jitterbug  
1./ Lindy Hop – junior korosztályban olyan párosok  
versenyezhetnek, ahol a páros id ősebb tagja adott naptári  
évben tölti be legfeljebb 17. életévét.  
 
 
 
 
 
 
  



2./ Lindy Hop – feln őtt korosztályban olyan párosok  
versenyezhetnek, ahol a páros fiatalabbik tagja ado tt naptári  
évben tölti be legalább 16., a páros id ősebb tagja adott  
naptári évben tölti be legfeljebb 18. életévét.  
3./ Lindy Hop – Senior kategóriában a páros fiatala bb tagjának  
adott naptári évben kell betöltenie legalább 35., a  páros  
id ősebb tagjának adott naptári évben kell betöltenie l egalább  
40. életévét  
4./ Egy pár nem indulhat egyszerre több korosztályb an.  
5./ Egy senior korosztályú pár elindulhat a f ő korosztályban, de  
nem lehet többször korcsoportot váltani.  
 
 
c.) Bugg  
1./ Gyermek - (Children)- 12 éves korig  
2./ Serdül ő - (Youth) 13 - 15 éves korig  
3./ Ifjusági - (Juniors) 16 - 18 éves korig  
4./ Feln őtt - (Adults) 19 - 35 éves korig  
5./ Seniors - 36 - éves kortól  
 
 
 
 
 
 
(a fenti besorolások naptári évre vonatkoznak)  
 
  
 
15.§  
 
Versenyruházat  
 
  
 
(1) Versenyz ők ruházata  
a.) Az R&R versenyen olyan cip őt vagy tánccip őt kell viselni,  
amelynek talpának tapadása és csúszóssága kell ően optimális az  
R&R táncokhoz. Balettcip ő tilos. A ruhán, testen nem szabad  
olyan fém, m űanyag tárgyat, díszeket viselni mely sérülést  
okozhat, különösen az akrobatikus figurák végrehajt ása közben  
(pl. óra, gy űr ű, lánc, piercing, stb). Tilos a szemüveg viselése  
olyan versenykategóriáknál, ahol engedélyezett az a krobatikus  
vagy fél akrobatikus elemek végrehajtása.  
b.) A versenyruházatra vonatkozó szabályok megsérté se esetén a  
versenyfelügyel ők a versenyz őt a versenyben való további  
részvételt ől eltiltja.  
c.) Az Alternatív szakterület versenyein a tánc jel legének megfelel ő,  
stílszer ű ruházatban kell részt venni.  
 
 
(2) Formációs versenyeken azokat a ruhanem űket és kiegészít őket,  
amelyeket a versenyz ő a tánctérbe bevisz, ott nem dobhatja el, illetve  
nem vetheti le (pl.: kalap). Maszkot és kelléket (a mi nem része a  
ruhának pl.: sétapálca, napszemüveg, legyez ő stb.) nem lehet  
használni. Páros versenyeken az el őzőekben megemlített kellékek és  
kiegészít ők használata nem megengedett. További szabályozást lásd a  
WRRC szabályzatában.  



 
 
  



(3) A rágógumizás a tánc közben tilos!  
(4) Az MTáSZ hivatalos versenyein egy adott szponzo r számára maximum  
10 x 10 cm felület ű hirdetés kihelyezése engedélyezhet ő a versenyz ő  
ruháján.  
(5) Versenyvezet ő testület ruházata  
a.) Kiemelt és nemzetközi versenyeken a versenyfelü gyel ők számára  
el őírt ruházat megegyezik a SZFÜSZ pontozóbírókra vona tkozó  
ruhaszabályzásával.  
b.) Nemzetközi versenyeken a WRRC szabályzata az ir ányadó.  
 
 
 
 
  
 
16. §  
 
A verseny zenéje és korlátai  
 
  
 
(1) R&R szakterület  
 
 
A versenyeken az alábbiak figyelembevétele mellett lehet bejátszani  
zenét a versenyz ők részére:  
 
a.) Minden, a verseny számára kiválasztott zeneszám nak meg kell  
felelnie a tánc illetve a sport követelményeinek (t empó- és  
ütemváltás mentesnek kell lennie).  
b.) A versenyeken csak az R&R szakág által jóváhagy ott zenék  
alkalmazhatók.  
c.) A zene id őtartamát kategóriánként az I. - II. sz. táblázat  
határozza meg.  
d.) A dönt őn kívüli körökben a rendez ő biztosítja a zenét a  
jóváhagyott zeneszámok közül. Ez alól kivételt képe z a children-,  
junior- és feln őtt lány nagyformációk és a páros formációk, ill.’A’   
kategória lábtechnika kör  
 
 
 
 
A kategóriákra meghatározott id őtartam után a zene egyenletesen  
halkítással érhet véget.  
 
  
 
e.) Saját zene a dönt őben  
1./ A dönt őben résztvev ő pároknak és formációknak lehet őségük  
van saját zenére táncolni. Amennyiben nem rendelkez ik a  
versenyz ő saját zenével, akkor a rendez ő biztosít a számára  
zenét.  
2./ A zenét rendelkezésre kell bocsátani a versenyi rodának  
legkés őbb a dönt ő résztvev őinek nyilvánosságra hozatala  
után, egyértelm űen felcímkézett (rajtszám, név,  
tagszervezet) CD-n, vagy a rendez ővel el őre egyeztetve MD– 
n, jó min őségben.  
3./ Ha a dönt ős zene nem felel meg a Versenyszabályzatnak, a  



versenyfelügyel ő pontlevonással él.  
 
 
 
 
 
 
  



4./ A m űfaj védelmét szem el őtt tartva a problémás vagy az R&R  
műfajba be nem ill ő dönt ős zenék kisz űrése érdekében a  
szakági elnökség megbízottjának feladatkörébe tarto zik az  
el őzőekben körülírt zenék véleményezése az alábbiakban  
ismertetett rendszer szerint:  
a) Véleményezést kérheti:  
(1) bármelyik tagszervezet vezet ője, edz ője.  
(2) érvényes licenc-szel rendelkez ő pontozó.  
(3) az MTáSZ R&R szakágának bármelyik  
tisztségvisel ője.  
 
 
b) A versenyzenék véleményezésére a szakági elnöksé g  
megbízott tagjának kell a zenét CD-n eljuttatni (va gy  
jó min őség ű mp3 tömörítés ű file email-en).  
c) Pozitív megítélés esetén, az év folyamán a verse nyek  
versenyfelügyel ői nem vonhatnak le pontot nem  
megfelel ő dönt ős zene okán.  
d) Negatív megítélés esetén a zene nem használható az  
MTáSZ által engedélyezett szakági versenyeken.  
e) A véleményezés átfutási ideje 14 nap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
I. számú táblázat  
 
A kategóriák szerinti id őtartam és tempó korlátok páros táncokban:  
 
Korosztály  
 
Id őtartam  
 
Tempó  
(ütem/perc)  
 
Gyermek (children)  
 
1:00-1:15 perc  
 
46 – 48 ü/p  
 
Serdül ő (youth)  
 
1:30-1:45 perc  
 
47 – 49 ü/p  
 
Ifjúsági (junior)  
 
1:30-1:45 perc  
 



47 – 49 ü/p  
 
C kategória  
 
1:30-1:45 perc  
 
48 – 50 ü/p  
 
A és B kategória lábtechnika  
 
1:00-1:15 perc  
 
50 – 52 ü/p  
 
A és B kategória akrobatika  
 
1:30-1:45 perc  
 
48 – 50 ü/p  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  



II. számú táblázat  
 
A kategóriák szerinti id őtartam és tempó korlátok formációkban:  
 
  
 
Junior Formáció  
 
2:45-3:00 perc  
 
nincs limit  
 
Feln őtt Formáció  
 
3:00-3:30 perc  
 
nincs limit  
 
Gyermek lány kisformáció  
(children)  
 
1:00-1:15 perc  
 
46 – 48 ü/p  
 
Ifjúsági lány kisformáció (Junior)  
 
1:30-1:45 perc  
 
47 – 49 ü/p  
 
Feln őtt lány kisformáció  
 
1:30-1:45 perc  
 
48 – 50 ü/p  
 
Gyermek lány nagyformáció  
(children)  
 
1:30-2:15 perc  
 
46 – 48 ü/p  
 
Ifjúsági lány nagyformáció (junior)  
 
2:45-3:00 perc  
 
nincs limit  
 
Feln őtt lány nagyformáció  
(nemzeti)  
 
2:45-3:00 perc  
 
nincs limit  
 
Feln őtt lányformáció (nemzetközi)  



 
2:45-3:00 perc  
 
nincs limit  
 
 
 
  
 
5./ A táncid őnek minden versenykörben az 1-es és 2-es számú  
táblázatban foglalt minimum és maximum id ő közöttinek kell  
lennie, amelyet a versenyfelügyel ő ellen őriz. Ha a táncid ő  
minimumát nem éri el egy versenyz ő páros vagy formáció  
vagy túl lép a maximum id őn, akkor a versenyfelügyel őnek a  
figurahatár szabályai szerint kell eljárnia, azaz l evonást kell  
alkalmaznia.  
6./ Dönt őkben az 1-es és 2-es táblázatban megadott minimum  
táncid őt teljesíteni kell az R&R m űfaj táncstílusában. A  
minimum és a maximum id ő különbözetét a versenyz ők  
táncolhatják más m űfaj stílusában is, mint „bevezet ő” (pld:  
latin, jazz, modern, hip-hop, stb). A dönt ők el őtti körökben –  
ahol még saját zenére nem táncolhatnak – kerülni ke ll a túl  
hosszú bevezet ő használatát.  
7./ Azokban a kategóriákban, ahol nincs meghatározv a tempó  
limit, törekedni kell, hogy a bevezet őn túl a f ő zene-téma és  
az esetleges a betétrészek stilárisan harmonizáljan ak az R&R  
műfajjal. Kérdéses esetben a VSZ. 16.§ (1) e.) 4./ po ntja  
szerint kell eljárni.  
8./ Páros formációkban, a gyermek (children), ifjús ági (junior)-  
és feln őtt lány nagyformációkban minden körben saját  
zenére táncolhatnak a versenyz ők.  
 
 
 
 
 
 
  
 
(2) Boogie–Woogie (Alternatív szakterület)  
a.) A táncok id őtartama és gyorsasága:  
1./ A zenét teljes mértékben a rendez ő szolgáltatja, és csak az  
MTáSZ R&R Szakág Alternatív Szakterülete által jóvá hagyott  
számok szerepelhetnek.  
2./ selejtez ők, el ődönt ő, középdönt ő, gyors dönt ő:  
a) junior, senior 1:30 – 2:00 perc 48-50 ütem/perc  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



b) f őkategória „A” 1:30 – 2:00 perc 48-52 ütem/perc  
 
 
3./ lassú dönt ő:  
a) f őkategória 1:30 - 2:00 perc 30-32 ütem/perc  
b) senior 1:30 – 2:00 perc 30-32 ütem/perc  
 
 
4./ A selejtez őkben, el ődönt őben, középdönt őben,  
reményfutamokban legfeljebb 3 pár táncolhat egyszer re a  
táncparketten.  
5./ A dönt őben legfeljebb 1 pár táncolhat egyszerre a  
táncparketten  
6./ A táncnak mindig az adott zenére improvizatívna k kell lennie.  
A táncnak mindig a zenével együtt kell befejez ődnie  
7./ Formációk esetében a saját zene id őtartama: 2:45 – 3:00”  
az összes megszakítással együtt. A teljes el őadás, tehát  
amikor a párok a táncparketten vannak, vagy ameddig  a  
zene szól, nem lehet hosszabb 3:00-nél. Tempókorlát ozás  
nincs. A zenét a versenyirodának a verseny megkezdé se  
el őtt, egyértelm űen felcímkézett (rajtszám, név,  
tagszervezet) CD-n vagy MD-n, jó min őségben,  
rendelkezésre kell bocsátani.  
 
 
b.) Az esélyegyenl őség szigorú figyelembevételével az el ő- és  
középdönt őkben kategóriánként legalább 3 zene váltakozzon. A  
dönt őben a párok 10 zeneszám közül véletlenszer űen sorsolnak a  
következ ő szerint: minden zeneszám sorszámot kap (1-10). A  
versenyz ő páros a produkciót megel őzően kihúzza a zene  
sorszámát, melyre a dönt őben (lassú, gyors) táncol. Az el őzőleg  
kihúzott zeneszámot ismételten már nem lehet kihúzn i. Minden  
versenyre kiválasztott zenének táncra alkalmasnak k ell lennie  
(tempó- és ütemváltás nélkül). A zenéket jól hallha tóan kell  
lehalkítani.  
 
 
 
 
  
 
(3) Lindy Hop (Alternatív szakterület)  
a.) Általános Szabályok  
1./ A zenét a verseny rendez ője biztosítja a WRRC által  
elfogadott számok közül. (A The Living –Music –Sele ction- 
List-b ől) A versenyz ők saját zenére csak a gyors dönt őben  
táncolhatnak.  
2./ A tánc hossza. Az el ődönt őben, a reményfutamban a negyed-  
és középdönt őben 85-95 másodperc az el őírt táncid ő. A  
dönt őben 115-125 másodperc az el őírt táncid ő.  
3./ A táncnak mindig az adott zenére improvizatívna k kell lennie.  
Teljesen el őre koreografált rutinok csak a dönt őben, saját  
 
 
 
 
 
 



  



zenére engedélyezettek. A táncnak mindig a zenével együtt  
kell befejez ődnie.  
 
 
b.) Csak a junior páros kategóriára érvényes szabál yok:  
1./ Csak a WRRC hármas biztonsági szintnek megfelel ő  
akrobatika engedélyezett (Safety Level 3) Lásd: WRR C videó  
Lindy Hop.  
2./ Csak gyors Lindy Hop-ot táncolnak a versenyz ők  
3./ El ődönt őben legfeljebb 3 pár táncolhat egyszerre a  
táncparketten. A zene tempója 46-48 ütem/perc.  
4./ A remény és a negyeddönt őkben legfeljebb 3 pár táncolhat  
egyszerre a táncparketten. A zene tempója 48-50 üte m/perc.  
5./ A középdönt őben legfeljebb 2 pár táncolhat egyszerre a  
táncparketten. A zene tempója 50-52 ütem/perc.  
6./ A dönt őben legfeljebb 1 pár táncolhat egyszerre a  
táncparketten a saját hozott zenéjükre, de a zene t empója  
legalább 48 ütem/perc kell legyen.  
 
 
c.) Csak a feln őtt (f ő) kategóriára érvényes szabályok:  
1./ Lassú kör  
 
 
a.) Akrobatika a lassú körökben nem engedélyezett!  
b.) Lassú köröket csak az el ődönt őben és a dönt őben  
táncolják.  
c.) El ődönt őben legfeljebb 3 pár táncolhat egyszerre a  
táncparketten. A zene tempója 34-36 ütem/perc.  
d.) A dönt őben legfeljebb 1 pár táncolhat egyszerre a  
táncparketten. A zene tempója 36-38 ütem/perc, amel yet  
a rendez ő biztosít.  
2./ Gyors kör  
 
 
a.) Bármilyen a Lindy Hop karakterének megfelel ő akrobatika  
engedélyezett.  
b.) El ődönt őben legfeljebb 3 páros táncolhat egyszerre a  
táncparketten. A zene tempója 50-52 ütem/perc.  
c.) Remény és negyeddönt őben legfeljebb 3 páros táncolhat  
egyszerre a táncparketten. A zene tempója 50-52  
ütem/perc.  
d.) Középdönt őben csak 2 pár táncolhat egyszerre a  
táncparketten. A zene tempója 52-54 ütem/perc.  
e.) A dönt őben legfeljebb egy pár táncolhat egyszerre a  
táncparketten, a saját hozott zenéjére, amelynek a  
tempója legalább 50 ütem/perc.  
 
 
 
 
  
 
d.) Csak a senior kategóriára érvényes szabályok:  
1./ Lassú kör  
 
 
a.) Akrobatika nem engedélyezett  



 
 
 
 
  



b.) Lassú kört csak az el ődönt őben és a dönt őben táncolnak a  
párok.  
c.) Az el ődönt őben legfeljebb 3 pár táncolhat egyszerre a  
táncparketten. A zene tempója 34-36 ütem/perc.  
d.) A dönt őben legfeljebb 1 pár táncolhat egyszerre a  
táncparketten. A zene tempója 36-38 ütem/perc.  
2./ Gyors kör  
 
 
a.) Bármilyen, a Lindy Hop karakterének megfelel ő  
akrobatika engedélyezett.  
b.) Az el ődönt őben legfeljebb 3 páros táncolhat egyszerre a  
táncparketten. A zene tempója 46-48 ütem/perc.  
c.) A remény és negyeddönt őkben legfeljebb 3 páros  
táncolhat egyszerre a táncparketten. A zene tempója  48- 
50 ütem/perc.  
d.) A középdönt őben legfeljebb 2 pár táncolhat egyszerre a  
táncparketten. A zene tempója 50-52 ütem/perc.  
e.) A dönt őben legfeljebb 1 pár táncolhat egyszerre a  
táncparketten. A tempó szabadon választott a saját  
zenére, de legalább 48 ütem/perc.  
 
 
 
 
  
 
(4) Bugg/Double Bugg (Alternatív szakterület)  
a.) A zenének 4/4-es zenének kell lennie, ami lehet  modern populáris  
zene is.  
b.) A zene tempója 42-44 ütem/perc  
c.) A zene hossza 1’30”, melyet a rendez ő biztosít  
 
 
 
 
További szabályozásokat lásd a WRRC szabályzatában  
 
  
 
17. §  
 
A tánctér  
 
  
 
(1) A versenyz ők az MTáSZ versenyein kijelölt tánctéren mutathatjá k be a  
versenyprogramjukat.  
(2) A tánctéren a verseny alatt csak a versenyz ők tartózkodhatnak, a  
közönséget és a pontozókat tánctért ől el kell választani.  
(3) A tánctérnek vízszintes, síkfelület ű és táncra alkalmas burkolattal 
kell  
rendelkeznie.  
a.) Párosok versenyén, (ahol nincs „A” és „B” kateg ória) pontszerz ő  
versenyeknél legalább 25 m2 a megkövetelt táncfelül et  
páronként, miközben tánctér mélysége nem lehet 5 mé ternél  
rövidebb. Mérete: min. 10 x 5 méter (2 pár esetén).  Olyan  
versenyeken, ahol több, mint 2 pár versenyez a sele jtez őkben  



úgy páronként is meg kell adni az 5x5 méteres táncf elületet  
 
 
 
 
  



b.) Olyan pontszerz ő versenynél, ahol akrobatikával rendelkez ő  
kategóriák is vannak, páronként 30 m2 a megkövetelt  táncfelület,  
mérete két pár esetében minimum 12x5 méter.  
c.) A tánctér körül minimum 1 méter biztonsági sávo t kell kialakítani.  
A táncfelület feletti legkisebb magasság a „B” kate góriánál  
minimum 6 méter, az „A” kategória esetében minimum 7 méter.  
d.) A táncfelület mérete junior páros és leány form ációk részére  
minimum 12x12méter (feln őtt páros formáció: 14 x 14 m),  
melyet szintén plusz 1 méter biztonsági sáv vesz kö rül.  
e.) Alternatív szakterületi versenyeken a tánctérne k minimum 6x7  
méteresnek kell lennie.  
 
 
(4) Táncversenyt csak parketta – vagy azzal egyenér ték ű – burkolatú  
(linóleum, egyéb m űanyag, balett-sz őnyeg, táncpadló stb.)  
táncfelületen lehet rendezni.  
(5) A verseny folyamán a táncteret meg kell tisztít ani a felhordott  
szennyez ődést ől (por) és a ruhákról lehullott díszítésekt ől (strassz,  
flitter, gyöngy, stb.) Err ől minden esetben a versenyfelügyel ő dönt.  
(6) A tisztítást a parkett próba után is, és a vers eny szüneteiben is el 
kell  
végezni. A rendez őnek biztosítania kell ügyeletes takarító  
személyzetet a verseny idejére. Ha verseny közben v alamilyen ok  
miatt a tánctér balesetveszélyessé válik, akkor a v ersenyt félbe kell  
szakítani és a táncteret versenyzésre alkalmas álla potba kell hozni.  
Err ől minden esetben a versenyfelügyel ő dönt.  
(7) Az MTáSZ R&R Szakági elnöksége vagy a helyszíne n a  
versenyfelügyel ő megtagadhatja a tervezett tánctéren való hivatalos   
verseny rendezésének engedélyezését, ha a 17. § bár mely pontját  
maradéktalanul nem tartja be a rendez ő.  
(8) A verseny megkezdése el őtt selejtez őkben a tánctér felez ővonalát,  
középkeresztjét ki kell jelölni.  
 
 
  
 
18. §  
 
Fordulók és tánckörök  
 
  
 
(1) Egy forduló beosztása kategóriánként:  
a.) A versenyeket el ődönt ők (selejtez ők), negyeddönt ők,  
középdönt ők és dönt ők formájában rendezik, az induló létszám  
függvényében.  
 
 
 
 
  
 
b.) Az el ődönt ő után még egy reményfutamot iktatnak be.  
 
 
 
 
  



 
c.) Mindegyik fordulónak megszakítás nélkül kell le zajlania. El ődönt ő,  
reményfutam, középdönt ő után min. 10 perc szünetet kell tartani.  
 
 
 
 
  



(2) A versenyprogramok sorrendje (körök):  
a.) A versenyprogramok (körök) sorrendjét számítógé ppel sorsolják a  
versenyfelügyel ő(k) irányításával.  
b.) Országos versenyeken kötelez ő az el őtánc, amennyiben az adott  
kategóriában csak dönt ő van. (Az el őtánc a verseny része, amely  
azt jelenti,hogy a versenygyakorlatot le kell tánco lni.) Területi  
versenyeken nincs el őtánc, de a nagyformációs kategóriáknak  
színpadpróbát kötelez ően ki kell írni az 5.§ 3/h/6. pontja alapján.  
c.) Az egyes körök között a versenyz őknek 10 perc pihenési id őt kell  
biztosítani.  
 
 
(3) Fordulók az indulók számának függvényében (R&R szakterület):  
a.) Egy dönt őben legfeljebb 7 és legalább 2 pár indulhat.  
b.) 8 –15 induló esetén a selejtez őből 3 – 4 induló közvetlenül, a  
reményfutamból további 3 – 4 induló jut a dönt őbe. Minden  
esetben 7-re kell kijönni a bejutottak számának, am ennyiben  
holtverseny ezt nem akadályozza. Holtverseny esetén  a vezet ő  
versenyfelügyel ő döntése alapján 6 körös dönt ő is lehetséges.  
c.) Minden selejtez ő fordulót egy reményfutamnak kell követni.  
d.) A középdönt ő lehetséges köreinek száma 12 – 14 kör. 40 vagy  
ennél kevesebb induló esetén a selejtez őből 6 – 7, a  
reményfutamból további 6 – 7 induló juthat a középd önt őbe.  
 
 
(4) A negyeddönt ő lehetséges köreinek száma 25 – 28 kör. Ha egy  
kategóriában az indulók száma meghaladja a 40-et, a kkor a  
selejtez őből 20 induló közvetlenül, a reményfutamból további 5  – 8  
induló jut a negyeddönt őbe. Innen 12 – 14 induló juthat tovább a  
középdönt őbe. További reményfutam már nincs.  
(5) Lábtechnika forduló.  
a.) Az A és B kategóriában a selejtez őt és a dönt őt mindig egy  
lábtechnika és egy akrobatika kör összesítésével re ndezik. A  
köztes fordulókban csak akrobatikai program van.  
b.) Az A és B kategóriában minden esetben a lábtech nika az  
akrobatika forduló el őtt bonyolítható le.  
 
 
(6) Fordulók az indulók számának függvényében (Alte rnatív szakterület)  
a.) Egy dönt őben legfeljebb 7 és legalább 2 pár indulhat.  
b.) 8-15 induló esetén a selejtez őből 3-4 induló közvetlenül, a  
reményfutamból további 3-4 induló jut a dönt őbe. Minden esetben  
7-re kell kijönnie a bejutottak számának, amennyibe n holtverseny  
ezt nem akadályozza. Holtverseny esetén a versenyfe lügyel ő dönt  
(széttáncolás, 6-os dönt ő).  
c.) Minden selejtez ő fordulót egy reményfutamnak kell követni.  
d.) A középdönt ő lehetséges köreinek száma 12-14 kör. 40 vagy  
ennél kevesebb induló esetén a selejtez őből 6-7, a  
reményfutamból további 6-7 induló juthat a középdön t őbe.  
 
 
 
 
  



e.) A negyeddönt ő lehetséges köreinek száma 25-28 kör. Ha egy  
kategóriában az indulók száma meghaladja a 40-et, a kkor a  
selejtez őből 20 induló közvetlenül, reményfutamból további 5-8   
induló jut a negyeddönt őbe. Innen 12-14 induló juthat tovább a  
középdönt őbe. További reményfutam már nincs.  
f.) A Boogie–Woogie és Lindy Hop versenyeken a dönt őt mindig egy  
lassú és egy gyors fordulóval szervezik. Az ezt meg el őző  
fordulókban csak gyors kör van. A versenyfelügyel ő  
beleegyezésével lehet őség van a megel őző tánckörökben  
(selejtez ő, el ődönt ő, középdönt ő, reményfutam) úgynevezett  
lassú kör megrendezésére  
 
 
 
 
  
 
(7) Az R&R szakterületen el ő- és középdönt őkben, valamint a  
reményfutamban, egy adott k őrben a következ ő korlátozás érvényesül  
páros versenyeken:  
a.) A, B, C kategóriákban el ő- és középdönt őkben, valamint a  
reményfutamban maximum 2 pár; dönt őben 1 pár táncolhat.  
b.) Gyermek-, Serdül ő- és Ifjúsági kategóriákban selejtez őkben,  
valamint a köztes körökben maximum 5 pár táncolhat egyidej űleg  
30 vagy több induló pár esetén (amennyiben a táncté rre  
vonatkozó 17. § szabályai ezt megengedik).  
c.) Páros és Lány nagyformáció esetén maximum egy f ormáció  
táncolhat egyidej űleg.  
d.) Leány kisformációs kategóriákban két formáció t áncolhat  
egyidej űleg a selejtez őkben és a köztes körökben. A dönt őkben  
egy formáció táncolhat egyidej űleg.  
 
 
(8) Alternatív Szakterület kategóriáiban egyidej űleg max. 3 pár 
táncolhat,  
a dönt őkben egyszerre maximum 1 pár táncolhat.  
(9) Az egyes kategóriáknak a versenykiírásban meghi rdetett id őpontját  
csak akkor lehet el őrehozni, ha valamennyi nevezett versenyz ő  
versenyzésre kész, és a versenyz ők ebbe beleegyeztek.  
(10) Ha egy versenyz ő a versenyfelügyel ő második felszólítására sem  
jelenik meg a tánctéren, akkor ezzel diszkvalifikál ttá válik a versenyz ő  
és pontszerzésre sem jogosult.  
 
 
  
 
  



19. §  
 
Pontozás  
 
  
 
(1) R&R szakterület  
 
 
  
 
a.) Az MTáSZ hivatalos versenyein a pontozóbírók  
1./ A pontozóbírók minden fordulóban és minden k őrben  
hivatalos pontozólapon értékelik a versenyz ők teljesítményét.  
2./ Az értékelés célja, hogy kiválasztásra kerüljön  a következ ő  
fordulóba jutó, el őre meghatározott és nyilvánosan  
kihirdetett számú versenyz ő páros vagy formáció.  
3./ A pontozólapot a szabályoknak megfelel ően kitöltve hivatalos  
iratnak kell kezelni, amelyen minden feljegyzés vag y pont  
hivatalos min őségűnek kell lennie.  
4./ Ha valamilyen ponton a pontozóbíró javít, akkor  a javítást  
szignálnia kell. A nem egyértelm ű, javítást nem szignált  
pontozólapot a számlálóbizottság nem fogadhatja el.  A  
pontozóbírónak ekkor korrigálnia kell, még akkor is , ha ezért  
a versenyt a korrigálás idejére meg kell állítani.  
5./ Minden fordulóban a pontozás „zárt” típusú, aza z nyilvánosan  
nem kihirdethet ő, hogy az adott fordulóban melyik versenyz ő  
milyen pontokat kapott külön-külön a pontozóbíróktó l.  
6./ A figurahatár szabályainak ellen őrzése nem feladata a  
bíróknak, de jelzéssel élhetnek a versenyfelügyel ők felé.  
(Zenetempó, zeneid ő, zenestílus, tánc- és akrobatika  
limitek).  
 
 
 
 
 
 
  
 
b.) A számlálóbíró vagy a számláló bizottság  
1./ A kitöltött pontozólapokat körönként össze kell  szedni a  
rendez őnek és a számlálóbizottságnak át kell adni.  
2./ A dönt őkön kívüli fordulókban a pontozóbírók által a  
pontozólapokra írt értékeléseket felvezeti az erre a célra  
készült összesít őre vagy az erre rendszeresített számítógépes  
számláló programba. Az adatok összesítése után megj elöli a  
következ ő fordulóba jutott párosok rajtszámát sorsolásos  
sorrendben. Feltünteti a sárga lapokat. A dönt őkbe jutott  
versenyz ők táncolási sorrendjét is a számítógép sorsolja a  
versenyfelügyel ők jelenlétében.  
 
 
 
 
 
 
  



3./ A Számlálóbíró minden körben a SKATING SYSTEM s zerint  
számítja ki az eredményeket. Lásd. versenyszabályza t 2.  
mellékletében.  
4./ A dönt őben az „A” és „B” kategóriában elért helyezések  
pontszámait a lábtechnikában egyszeres szorzóval, a z  
akrobatika körben 1,5-szeres szorzóval kell kiszámo lni és a  
legkisebb pontszámot elért páros lesz az összesítés ben els ő  
helyezett.  
5./ A verseny eredményét (helyezési számait) és a k apott  
pontszámokat (ranglista pontok) a versenyjegyz őkönyvbe és  
a versenyz ők versenykönyvébe bevezetteti a rendez ő által  
biztosított személlyel.  
6./ Minden forduló után az összesít őket ki kell függeszteni  
mindenki által látható helyre. Az ezzel kapcsolatos  esetleges  
észrevételeket a vezet ő versenyfelügyel ő felé csak az edz ő  
vagy a tagszervezet vezet ője teheti meg.  
7./ A számlálóbíró és a számlálásban közrem űködők  
munkaterületét nem szabad zavarni. Kizárólag a vers eny  
bírói, a versenyfelügyel ők és a rendez ő jogosult betekinteni a  
számlálás munkafolyamatába. Más személyek (néz ő, edz ő,  
tagszervezet, stb.) nem jogosultak erre.  
8./ A verseny végén az edz ő a vezet ő versenyfelügyel ő  
jelenlétével indokolt esetben megtekintheti a verse ny  
dokumentációit. A verseny folyamán az edz ő kérésére  
indokolt esetben csak a vezet ő versenyfelügyel ő tekinthet  
bele a verseny dokumentációjába.  
9./ A Számlálóbíró a versenyjelentésben feltünteti a sárga  
lapokat.  
10./ Elkészíti az aktuális és éves ranglistát.  
 
 
 
 
 
 
  
 
(2) Alternatív Szakterület  
 
 
  
 
a.) Az MTáSZ hivatalos versenyein a pontozóbírók  
1./ Selejtez ő(k)ben, reményfutamban, el ődönt őben,  
középdönt őben a verseny hivatalos pontozólapján értékelik a  
versenyz ők teljesítményét. Az értékelés célja, hogy  
kiválasztásra kerüljön a következ ő fordulóba jutó, el őre  
meghatározott és nyilvánosan kihirdetett számú vers enyz ő  
páros vagy formáció. Ha valamilyen ponton a pontozó bíró  
javít, akkor a javítást szignálnia kell. A nem egyé rtelm ű,  
javítást nem szignált pontozólapot a számlálóbizott ság nem  
fogadhatja el. A pontozóbírónak ekkor korrigálnia k ell, még  
akkor is, ha ezért a versenyt meg kell állítani.  
 
 
 
 
 



 
  



2./ Selejtez őben, el ődönt őben, középdönt őben és  
reményfutamban a forduló folyamán a pontozás zárt. A  
fordulók végén nyilvánosan hirdetik ki, hogy az ado tt  
fordulóban melyik páros melyik pontozóbírótól kapot t „X”  
jelet, és összesen hány pontot kapott (levonva a  
legmagasabb és legalacsonyabb pontszámot). Miután a   
versenyben lev ő párosok egy táncot már bemutattak, a  
pontozólapokat össze kell szedni és a számlálóbizot tságnak  
át kell adni. Amennyiben a versenyfelügyel ő másképen nem  
rendelkezik, a pontozólapokat két körönként kell be szedni (4  
páros táncát követ ően).  
3./ Minden fordulóban, minden táncnál annyi „X” jel et kell kiadni,  
amennyit a versenyfelügyel ő a forduló kezdetekor  
nyilvánosan kihirdetett.  
4./ Amennyiben a pontozóbíró egy adott párnál zenei ,  
interpretációs, figura vagy vezetési hibát lát vagy  csúszást,  
esést, úgy a pontozólapon fel kell tüntetni a levon ást (T, M,  
Ü, A).  
5./ A dönt őben a pontozás zárt. A dönt ő fordulók összesítését a  
verseny végén (eredményhirdetés) nyilvánosan hirdet ik ki.  
 
 
b.) A számlálóbíró vagy a számláló bizottság  
1./ Selejtez őben, reményfutamban, el ődönt őben, középdönt őben  
a pontozóbírók által a pontozólapokra írt értékelés eket  
felvezeti az erre a célra készült összesít őre, az adatok  
összesítése után megjelöli a következ ő fordulóba jutott  
párosok rajtszámát  
2./ A dönt őben a „SKATING SYSTEM” szerint a végs ő eredményt  
kiszámítja  
3./ Mindkét dönt ő (lassú, gyors) eredményének kiszámítása  
külön-külön megtörténik  
4./ A két dönt őben kiadott helyezések összege és különbsége  
alapján minden pontozóbíró meghatározza a párok hel yezési  
sorrendjét: A párok sorrendjét a helyezések összege  dönti el.  
Összegegyenl őség esetén az a páros kap jobb helyezést,  
amelyik a gyors dönt őben jobb helyezést ért el. Ha több  
párosnál (különböz ő helyezésekb ől) ugyanaz az összeg  
adódik, akkor az a páros jobb, amelynél a helyezése k  
különbsége kisebb (azaz a rosszabbik helyezése jobb  a  
többiekénél)  
5./ A verseny eredményét és a kapott pontszámokat a   
versenyjegyz őkönyvbe és a versenyz ők versenykönyvébe  
bevezeti a rendez ő által biztosított személlyel.  
 
 
 
 
 
 
  



c.) Dönt őbe jutásnál, esetleges holtverseny esetén (egyezik az „X”- 
ek és a pontok száma is) az alábbiak szerint kell e ljárni:  
1./ a hatodik helyen azonos eredménnyel rendelkez ő két pár  
(kett ős holtverseny) esetén, a dönt őben 7 páros fog táncolni  
2./ ha két párnál több pár végez azonos eredménnyel  a dönt ő  
el őtti fordulóban, és a dönt őbe jutásért így minimum hármas  
holtverseny alakult ki, akkor a holtversenyben lév ő párokkal  
az ún. „széttáncolást” kell alkalmazni.  
 
 
a.) a pontozóbírók a széttáncolás értékelését ponto zó  
lapukon értékelik.  
b.) a számlálóbíró a „skating system” szerint kiszá mítja a  
széttáncolás eredményét  
c.) a széttáncolás eredménye alapján egészül ki a d önt ő  
mezőnye a kell ő számú párral (egy vagy több pár a  
holtverseny függvényében.  
d.) Minden forduló után az összesít őket ki kell függeszteni mindenki  
által látható helyre. Az ezzel kapcsolatos esetlege s észrevételeket  
a versenyfelügyel ő felé csak az edz ő vagy a tagszervezet vezet ője  
teheti meg.  
e.) A számláló bíró és a számlálásban közrem űköd ők munkaterületét  
nem szabad zavarni. Kizárólag a verseny bírói, a  
versenyfelügyel ők és a rendez ő jogosult betekinteni a számlálás  
munkafolyamatába. Más személyek (néz ő, edz ő, tagszervezet,  
stb.) nem jogosultak erre.  
f.) A verseny végén az edz ő a versenyfelügyel ő jelenlétével indokolt  
esetben megtekintheti a verseny dokumentációit. A v erseny  
folyamán az edz ő kérésére indokolt esetben csak a  
versenyfelügyel ő tekinthet bele a verseny dokumentációjába.  
g.) Az adott verseny után az összesít őket ki kell függeszteni mindenki  
által látható helyre. Minden érintettnek (versenyz őnek, szül őnek)  
joga van az összesít őbe betekinteni az edz ője útján. Az ezzel  
kapcsolatos esetleges észrevételeket a versenyfelüg yel ő felé csak  
az edz ő vagy a tagszervezet vezet ője teheti meg.  
 
 
 
 
  
 
További szabályozást lásd a SZFÜSZ mindenkor hatály os P.SZ.  
szabályzatában.  
 
  



20. §  
 
Ranglista, min ősítések  
 
  
 
(1) Ranglisták kiszámítása R&R szakterületen  
a.) Az MTáSZ hivatalos, pontszerz őnek számító versenyein minden  
versenyz ő a WRRC által kidolgozott szisztéma szerint szerzi  
pontjait. A ranglista pontokat a következ őképpen számolják:  
 
 
 
 
 Ranglistapontok:  
 
 DÖNTŐ  
 
 1. hely 70 pont+1 pont minden legy őzött pár/formáció után  
 
 2. hely 60 pont+1 pont minden legy őzött pár/formáció után  
 
 3. hely 50 pont+1 pont minden legy őzött pár/formáció után  
 
 4. hely 45 pont+1 pont minden legy őzött pár/formáció után  
 
 5. hely 45 pont+1 pont minden legy őzött pár/formáció után  
 
 6. hely 45 pont+1 pont minden legy őzött pár/formáció után  
 
 7. hely (ha 7-en vannak a dönt őben)  
 
 45 pont +1 pont minden legy őzött pár/formáció után  
 
 KÖZÉPDÖNTŐ (vagy ha a selejtez őt a dönt ő követi)  
 
 30 pont +1 pont minden legy őzött pár/formáció után  
 
 NEGYEDDÖNTŐ (vagy ha a selejtez őt a középdönt ő követi)  
 
 10 pont +1 pont minden legy őzött pár/formáció után  
 
 EL ŐDÖNTŐ (selejtez ő)  
 
 5 pont +1 pont minden legy őzött pár/formáció után  
 
  
 
b.) A WRRC versenyekre való nevezés alapja a nevezé si határid ő  
el őtt 5 nappal érvényes aktuális ranglista. Az aktuáli s ranglistát az  
utolsó három (abból is a két legjobb) verseny rangl istapont  
összegéb ől kell kiszámítani.  
c.) Új párosoknál vagy kategória váltás esetén a po ntszerzést nulla  
pontról kell kezdeni.  
d.) Ranglista pontazonosság esetén az a páros vagy formáció kerül a  
ranglistán el őrébb, amelyik a Magyar Bajnokságon jobb helyezést  
ért el.  
 



 
(2) Az aktuális ranglista a nemzetközi versenyekre nevezhet ő versenyz ők  
meghatározására szolgál.  
 
 
  
 
  



a.) Aktuális ranglistát az alábbi kategóriákban kel l felállítani:  
1./ az „A”, „B” és „C” kategóriákban  
2./ ifjúsági kategóriában (junior)  
3./ serdül ő kategóriában (youth)  
4./ formációs kategóriákban (páros és lány)  
5./ Boogie-Woogie kategóriákban (junior, f ő, senior és formáció)  
6./ Lindy Hop kategóriában (páros és formáció).  
 
 
b.) Éves Ranglistát állítanak fel azokból a hivatal os  
versenykategóriákból, amelyekb ől a versenyévad alatt legalább 2  
verseny volt.  
1./ az „A”, „B” és „C” kategóriákban  
2./ ifjúsági kategóriában (junior)  
3./ serdül ő kategóriában (youth)  
4./ gyermek kategóriában (children)  
5./ formációs kategóriákban (páros és lány)  
6./ Boogie-Woogie kategóriákban (junior,f ő, senior és formáció)  
7./ Lindy Hop kategóriában (páros és formáció).  
 
 
 
 
 
 
  
 
c.) A ranglistát a legjobb eredmények alapján kell meghatározni:  
1./ aktuális ranglista az utolsó 3 verseny legjobb 2 pontszáma  
alapján.  
2./ éves ranglista a naptári év összes pontszáma a legrosszabb  
pontszám törlésével.  
 
 
d.) Nemzetközi részvételnél (nem hivatalos WRRC ver seny esetén) a  
számítás során a külföldi párokat vagy formációkat törölni kell, és  
az utánuk következ ő párok vagy formációk lépnek el őrébb.  
e.) A ranglista készítés határnapja  
1./ A mindenkori ranglista véglegesítésének határid eje a  
versenyt követ ő hetedik nap, amikor a ranglista segítségével  
eldönthet ő a startjogosultság, amennyiben a verseny  
jelentkezési határideje nem követel meg mást.  
2./ Lehet őség szerint a számláló programmal együtt kell a  
ranglista programot futtatni a verseny végén.  
3./ WRRC verseny el őtt a nevezési határid őt kell figyelembe  
venni. Kérdéses esetekben az R&R szakági elnökség d önt.  
 
 
 
 
(3) Alternatív Szakterület  
a.) Az MTáSZ Alternatív Szakterületén hivatalos, po ntszerz őnek  
számító versenyein minden versenyz őpáros és formáció  
ranglistapontokat kap. A ranglista pontokat a 20. §  1/a pontja  
szerint kell kiszámolni.  
 
 
 



 
  



  
 
(4) Min ősítések kiszámítása  
a.) Az éves ranglistán szerepl ő párosok és formációk a versenyévad  
végén min ősítést kaphatnak.  
b.) A min ősítések kiszámítása versenykategóriánként a követke ző  
módon történik:  
1./ Az a páros vagy formáció, aki az éves ranglistá n a lista  
második 40%–ában végzett, nem min ősített sportoló.  
2./ Az a páros vagy formáció, aki az éves ranglistá n a lista els ő  
40% –ában végzett, min ősített sportoló.  
3./ Utánpótlás korosztályokban a „bronz-, ezüst-,  
aranyjelvényes”, feln őtt korosztályban a „III., II., I. osztályú”  
elnevezést használjuk.  
4./ III. osztályú vagy bronzjelvényes min ősítést ért el az a páros  
vagy formáció, aki az éves ranglistán a teljes list a els ő  
felének második 40%–ában végzett.  
5./ II. osztályú vagy ezüstjelvényes min ősítést ért el az a páros  
vagy formáció, aki az éves ranglistán a teljes list a els ő  
felének els ő 40%–ában végzett, azon belül pedig – ha a  
maradékot tekintjük 100 %–nak, – akkor e rész 70 %– ában.  
6./ I. osztályú vagy aranyjelvényes min ősítést ért el az a páros  
vagy formáció, aki az éves ranglistán a teljes list a els ő  
felének els ő 40%–ában végzett, azon belül pedig – ha a  
maradékot tekintjük 100 %–nak, – akkor e rész els ő 30 %– 
ában. (Például, ha az éves ranglista 40 párosból ál l, akkor  
ebből 16 páros min ősített, ebb ől 10 páros III. osztályú, 6  
páros II. osztályú, és 2 páros I. osztályú sportoló .)  
7./ min ősítések kiszámításánál minden esetben a kerekítés  
szabályai az érvényesek, ahol 0,5-ös értéket számol tunk, ott  
a magasabb min ősítés kerül kiosztásra.  
8./ Formációknál minden esetben a versenyévadot bef ejez ő  
táncosok kapják meg a min ősítést (akik év közben befejezték  
vagy csapatot váltottak, nem kapnak min ősítést.)  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  



21. §  
 
A versenyek id őtartama  
 
  
 
(1) A versenyeket úgy kell szervezni illetve lebony olítani, hogy  
eredményhirdetéssel együtt  
a.) a gyermek korcsoportok versenyei legkés őbb 19 órára  
befejez ődjenek  
b.) a serdül ő korcsoport versenyei legkés őbb 20 órára befejez ődjenek  
c.) a junior korcsoport versenyei legkés őbb 21 órára befejez ődjenek  
d.) a teljes verseny legkés őbb 22 órakor fejez ődjön be.  
e.) az országos- és területi pontszerz ő versenyeket legkorábban 11  
órától lehet megrendezni. Budapest a területi verse nyeit  
legkorábban 10 órától rendezheti meg.  
f.) vasárnap és ünnepnapokon – amikor a következ ő nap munkanap  
- csak akkor lehet versenyt rendezni, ha a rendezvé nyt a rendez ő  
legkés őbb 19 óráig be tudja fejezni.  
g.) Területi pontszerz ő verseny országos pontszerz ő versennyel egy  
napon nem rendezhet ő.  
 
 
 
 
  
 
22. §  
 
Páros formációs versenyek  
 
  
 
(1) R&R Szakterület páros formáció  
a.) Masterclass formációk (feln őtt) 4-6 párból állhat. (16.§)  
b.) Ifjúsági induló osztály (Junior) 4-6 párból áll hat.(16.§)  
 
 
(2) Alternatív Szakterület: Boogie-Woogie  
a.) Egy formáció min. 4, max. 6 párból áll.  
b.) Zene, tempó, id őtartam, hanghordozó  
1./ Tempó: nincs tempó limit  
2./ Összesen: max. 2:45-3:00 perc.  
3./ A zene különböz ő számokból állhat. Ezeknek boogie-woogie  
zenéknek kell lennie, kivéve a be- és kivonulást.  
4./ A verseny talajának minimális mérete: 17.§ (3). d.)  
pontjának megfelel ően.  
 
 
 
 
(3) A verseny kezdete el őtt minden formációnak meg kell adni a  
lehet őséget, hogy megtekintse a táncteret, és egy min. 10  perces  
parkett próbát tarthasson.  
 
 
  



(4) A formáció táncosainak rendelkezni kell verseny engedély kártyával és  
versenykönyvvel. Minden versenyz ő csak egy formációban táncolhat.  
A formációs táncos csak a saját tagszervezetének sz íneiben  
versenyezhet. Ha a versenyz ő egyéni versenykönyvvel és  
versenyengedéllyel rendelkezik, amely egy másik egy esület számára  
szól, úgy anyaegyesületét ől írásbeli engedélyt kell kapnia, hogy a  
másik egyesület formációjában részt vehessen. Minde zt tisztáznia kell  
a verseny el őzetes nevezésének határidejéig.  
 
 
  
 
23. §  
 
Lányformáció (csak R&R)  
 
  
 
(1) A lányformációs versenyekre a nevezésnek az alá bbiakat kell  
tartalmaznia:  
a.) A formáció neve (fantázianév)  
b.) A kategória, amelyben versenyezni kíván  
c.) A formáció tagszervezetének neve, székhelye  
d.) A csapat tagjainak névsora, születési dátuma  
e.) A formáció regisztrációs száma,  
f.) akrobatikák kódja (Lásd:Mtasz honlap Szfüsz men üpont alatt.)  
g.) edz ői lista.  
 
 
(2) Regisztrációs szám  
a.) Minden formációnak rendelkeznie kell egy regisz trációs számmal.  
Regisztrálni a regisztrációs lapon kell, amely megt alálható az  
MTáSZ honlapján. A regisztrációs lapot a formáció e dzője tölti ki  
és küldi el az MTáSZ honlapján megadott e-mail címr e. A  
regisztráció átfutási ideje 2 hét. Amennyiben a ver senyek  
nevezési határidejéig a formációk nem rendelkeznek regisztrációs  
számmal, akkor azok a formációk nem nevezhet ők a versenyre.  
b.) Amennyiben egy formációnál változás történik, a kkor az új  
tag(ok) nevét és születési dátumát, valamint a kilé pő tag(ok)  
nevét el kell küldeni a versenyek nevezési határide je el őtt a  
MtáSZ honlapján megadott e-mail címre, és új regisz trációs  
számot kell igényelni.  
 
 
(3) A lányformációkra vonatkozó szabályok:  
a.) Amennyiben egy formációban egy éven belül 50%.- nál több  
tagcsere történik, a formációnak új nevet kell vála sztania, és az  
eddig szerzett pontjait elveszíti.  
b.) Regisztrált formáció nevét más formáció nem veh eti fel.  
Amennyiben egy formáció megsz űnik, úgy a neve kett ő évig nem  
regisztrálható. Megsz űntnek számít az a formáció, melynek  
 
 
 
 
  



edzője írásban jelzi annak megsz űnését a Szakági Elnökség felé,  
ill. egy éven belül nem kerül fel a területi rangli stára.  
c.) Egy formáció egy naptári éven belül csak egysze r változtathat  
nevet. Névváltozásnak nem számít az adott név kisbe t űvel,  
nagybet űvel, köt őjellel, stb. írt változatai.  
d.) A kisformációban 1 póttagot, nagyformációban 3 póttagot lehet  
regisztrálni. Egy adott versenyen a póttagot sérülé s vagy  
rosszullét esetén lehet beállítani. (A lecserélt tá ncost az adott  
versenyen visszaállítani nem lehet.) A póttagot az el őzetes  
nevezésben is fel kell tüntetni. A helyszíni nevezé snél a póttag  
nevezési díját ki kell fizetni. A verseny rendez ője oklevelet, érmet  
biztosít a póttag számára.  
e.) Egy leányformációban maximum 2 egyesület igazol t versenyz ői  
táncolhatnak, egy egyesületi néven a következ ő feltételekkel:  
 
 
- a teljes létszám maximum 10%.-át alkothatják a má sik  
egyesület táncosai (pl.: 15-16 f őnél 2-14 f őnél vagy annál  
kevesebb esetén 1)  
- a fogadó egyesületnek rendelkeznie kell a másik e gyesület  
beleegyez ő nyilatkozatával.  
(4) A leányformációkra vonatkozó sportági szabályok :  
a.) A lányformáció szabálytáblázata tartalmazza az egyes  
lányformációs kategóriák szabályainak részletezését  (III. sz.  
táblázat)  
b.) A be- és a kivezet ő rész zenéje bármilyen stílusú lehet, de szoros  
kapcsolatban kell lennie a táncrész zenéjével. A tá ncrészben  
legfontosabb, hogy megmaradjon az R&R stílusa. F őbb jegyei: 9- 
es alaplépés; kick-ball-change kick, kick stb.  
c.) A lány nagyformációk táncideje tartalmazza a be - és kivezet ő  
részt egyaránt.  
d.) Lány lánnyal éppúgy végrehajthat egy helycserét , mint a párosok  
kategóriáiban.  
e.) A lány kisformációk a selejtez ő körökben a rendez őség által  
biztosított zenére mutathatják be programjukat. Csa k a dönt őbe  
került formációk táncolhatnak saját zenéjükre. A na gyformációk  
az összes fordulóban saját zenére mutathatják be  
versenyprogramjukat.  
f.) A „cigánykerék” akrobatikai elem. Ezért kizáról ag olyan  
kategóriában engedélyezett a kivitelezése, ahol az akrobatikai  
elemek engedélyezve vannak.  
g.) A versenyz őknek minimum annyi teljes alaplépést kell bemutatni   
a versenyprogramjukban, amennyit a kategóriájának m egfelel ően  
a III.sz. táblázat el őír.  
 
 
 
 
  



h.) Egy lányversenyz ő csak azonos korosztályi kategóriákban indulhat  
lányformációs versenyen. (pl: nem nevezhet ő egy versenyz ő  
egyidej űleg a junior lány kisformációba és feln őtt lány  
nagyformációba egyaránt.)  
i.) Egy leány táncos táncolhat maximum egy nemzetkö zi, egy  
nemzeti nagyformációban és egy kisformációban.  
j.) A póttag nem versenyezhet másik azonos kategóri ájú  
formációban.  
k.) WRRC versenyeire csak a nemzetközi kategóriákbó l lehet nevezni.  
l.) A feln őtt leány kisformációban és feln őtt nemzeti  
nagyformációban az akrobatikákra vonatkozó szabályz atot lásd a  
versenyszabályzat 3.mellékletében.  
 
 
 
 
  
 
  



III. számú táblázat  
 
  
 
Children  
kisformáció  
 
Children  
nagyformáció  
 
Korhatár:  
 
0 – 11 év  
 
0 – 11 év  
 
Létszám:  
 
4 – 6 f ő  
 
7 – 12 f ő  
 
Ütem/perc  
 
46 – 48  
ütem/perc  
 
46 – 48  
ütem/perc  
 
Bevezet ő rész ideje:  
 
15 sec  
 
-  
 
Tánc rész ideje:  
 
1:00-1:15 perc  
 
1:30 – 2:15 perc  
 
Kivezet ő rész ideje:  
 
-  
 
-  
 
Min. alaplépések  
száma:  
 
4  
 
6  
 
Akro elemek száma:  
 
0  



 
0  
 
Biztonság:  
 
SL 5  
 
SL 5  
 
  
 
Junior  
kisformáció  
 
Junior  
nagyformáció  
 
Korhatár:  
 
8 – 15 év  
 
8 – 15 év  
 
Létszám:  
 
4 – 6 f ő  
 
8 – 12 f ő  
 
Ütem/perc:  
 
47 – 49  
ütem/perc  
 
Nincs limit  
 
Bevezet ő rész ideje:  
 
15 sec  
 
-  
 
Tánc rész ideje:  
 
1:30-1:45 perc  
 
2:45-3:00 perc  
 
Kivezet ő rész ideje:  
 
-  
 
-  
 
Min. alaplépések  
száma:  
 
6  



 
10  
 
Akro elemek száma:  
 
0  
 
0  
 
Biztonság:  
 
SL 5  
 
SL 5  
 
  
 
Feln őtt  
kisformáció  
 
Feln őtt  
nagyformáció  
 
nemzeti  
 
Feln őtt  
nagyformáció  
 
nemzetközi  
 
Korhatár:  
 
14 évt ől  
 
14 évt ől  
 
14 évt ől  
 
Létszám:  
 
4 – 6 f ő  
 
8 – 16 f ő  
 
8 – 16 f ő  
 
Ütem/perc:  
 
48 – 50  
ütem/perc  
 
Nincs limit  
 
Nincs limit  
 
Bevezet ő rész ideje:  
 
15 sec  



 
-  
 
-  
 
Tánc rész ideje:  
 
1:30-1:45 perc  
 
2:45 – 3:00 perc  
 
2:45 – 3:00  
perc  
 
Kivezet ő rész ideje:  
 
-  
 
-  
 
-  
 
Min. alaplépések  
száma:  
 
6  
 
10  
 
10  
 
Akro elemek száma:  
 
2 – 4  
 
2 – 4  
 
0 – 4  
 
Biztonság:  
 
SL 1  
 
SL 1  
 
SL 3  
 
 
 
  



Záró rendelkezések  
 
  
 
  
 
(1) A Versenyszabályzat hatályba lépésének ideje: 2 010. szeptember 1.  
(2) Ezen Versenyszabályzat hatályba lépésének napjá tól minden korábbi  
Versenyszabályzat, illetve versenyszabállyal kapcso latos rendelkezés  
hatályát veszti.  
(3) Záradék: Ezen versenyszabályzatot a módosítások kal egységes  
formába öntve a MTáSZ elnöksége 98/2010.(VI.29.) sz ámú  
határozatával fogadta el.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 Somkuti Annamária Tormásiné Neuwirth Anikó sk.  
 
 elnök R’n’R szakági elnök  
 
  
 
  



  
 
1.sz. melléklet  
 
  
 
Színes lapok  
 
- nyilvános. A versenyfelügyel ő a tánckör végén felemeli a színes  
lapot, majd a saját lapjára jegyzi fel, és leadja a  számláló bírónak,  
aki azt feltünteti a továbbjutó listán. A versenyz ő és edz ője ebb ől is  
látja, hogy szabálysértést követett el. Az edz ő konzultál a  
versenyfelügyel ővel.  
a.) Sárga lap  
 
 
Az els ő szabálysértés. Figyelmeztetés. (Kivéve DÖNT Ő)  
 
Ha a versenyz ő a dönt őben követi el az els ő szabálysértést, ott a  
versenyfelügyel ő piros lapot ad, tehát pontlevonással él.  
 
Nem vonatkozik a diszkvalifikálás szabályaira (tánc tér elhagyása id ő  
el őtt, sportszer űtlen viselkedés, 2. felszólításra sem jelenik meg a   
tánctéren, stb.)  
 
b.) Piros lap  
 
 
A második szabálysértés (akár az adott versenyen) i ll. akár az el őző  
versenyr ől begy űjtött sárga lap után jár. (kett ő sárga=egy piros) A  
versenyfelügyel ő pontlevonást alkalmaz.  
 
c.) Fekete lap  
 
 
Etikai szabálysértés: DISZKVALIFIKÁCIÓ.  
 
  
 
Abban az esetben, ha a versenyz ő az adott versenyen az els ő  
szabálysértés után kap egy sárga lapot, de nem köve ti újabb  
szabálysértés, akkor a versenyz ő a sárga lapot viszi magával a következ ő  
versenyre.  
 
Amennyiben a következ ő versenyen a sárga lappal rendelkez ő páros vagy  
formáció és az els ő körben (el ődönt ő, el őtánc) nem kap újabb lapot a  
páros vagy formáció, a következ ő körbe már nem viszi magával a  
büntetéseit.  
 
  



2.sz. melléklet  
 
  
 
A „Skating” rendszer lényege:  
 
A selejtez ő körökben a táncosok minden pontozóbírónál – az ált ala  
kiosztott pontszámok alapján – helyezési számokat k apnak (a  
legmagasabb pontszám az els ő helyezett). Ez a rendszer gyakorlatilag  
ugyanaz, mint amit eddig a dönt őkben használtunk, azzal a különbséggel,  
hogy a dönt őben nem adható ki ugyanaz a pontszám és helyezés ké t  
táncosnak, míg az selejtez ő körökben erre van lehet őség.  
 
  
 
A kapott helyezési számok alapján sorrendben az alá bbi szempontok  
döntenek a továbbjutásról.  
 
(például: két páros az 5 pontozóbírótól a következ ő helyezéseket kapta:  
„A”: 1-1-2-3-4, „B”: 2-3-1-5-1)  
 
  
 
1. A bírói többség helye.  
 
 
 
 
 
 
A bírói többség 5 pontozó esetén legalább 3 bíró, 7  pontozó esetén  
legalább 4 bíró. A bírók helyezéseit növekv ő sorrendben tekintve  
tehát 5 pontozó esetén a 3. legjobb helyezés, 7 pon tozó esetén a 4.  
legjobb helyezés jelenti a bírói többséget. Az a pá ros végez el őrébb,  
aki minél alacsonyabb helyezésnél szerzi meg a bíró i többséget.  
(példa: mindkét páros a 2. helyen szerezte meg a bí rói többséget:  
„A”: 1-1-2-3-4, „B”: 1-1-2-3-5)  
 
  
 
2. A bírói többségig kapott helyezési táblák száma.   
 
 
 
 
 
 
Ha kett ő vagy több páros ugyanazon a helyen szerezte meg a bírói  
többséget, úgy az a páros végez el őrébb, aki az adott helyezésig  
több táblát kapott. (példa: mindkét páros 3-3 helye zési táblát kapott  
a 2. helyig: „A”: 1-1-2-3-4, „B”: 1-1-2-3-5)  
 
  
 
3. A bírói többségig kapott helyezések összege.  
 
 
 



 
 
 
Ha a fentiek alapján nem lehet dönteni a sorrendr ől, akkor a bírói  
többségig kapott helyezések számát össze kell adni és az  
alacsonyabb összeg ű páros végez el őrébb. (példa: mindkét páros  
bírói többségig kapott helyezéseinek összege 1+1+2= 4)  
 
  
 
4. A bírói többség után kapott helyezések.  
 
 
 
 
 
 
Ha fentiek alapján sem lehet dönteni a táncosok sor rendjér ől, akkor  
a sorrend meghatározásához a bírói többség után kap ott  
helyezéseket kell figyelembe venni. Ezeket a helyez éseket növekv ő  
sorrendben, egyesével kell vizsgálni (nem összegezv e) és az  
alacsonyabb helyezést elért táncos végez el őrébb. (példa: „A” és „B”  
páros bírói többség utáni következ ő legjobb helyezése egyaránt 3,  
tehát a soron következ ő helyezést is figyelembe kell venni. Ez „A”  
páros esetében 4, míg „B” páros esetében 5. Ez alap ján „A” páros  
végzett a jobb, „B” páros a rosszabb helyezésen)  
 
  



  
 
5. A pontozóbíróktól kapott pontszámok összege, a l egkisebb  
és legnagyobb pontszám nélkül  
 
 
 
 
 
 
Amennyiben a fentiek alapján is holtverseny áll fen t, akkor a  
pontozók által adott pontszámok széls ő értékek nélküli összege dönt  
a sorrendr ől. A magasabb pontszám-összeget elér ő táncos végez  
el őrébb.  
 
  
 
Ha a fenti öt pont egyike sem dönt a továbbjutás so rrendjér ől, akkor a  
„Cross-Marking” rendszerhez hasonlóan a VSZ megfele l ő pontja, illetve a  
Versenyfelügyel ő döntése határoz a továbbjutás módjáról vagy a  
továbbjutók számáról (széttáncoltatás vagy a tovább jutók számának  
módosítása.  
 
  



3.sz. melléklet  
 
  
 
Szabály:  
 
A feln őtt lány nagyformációban (nemzeti) és feln őtt lány kisformációban  
az akrobatikák kivitelezése engedélyezett, de páros  akrobatikaként  
maximum C-kategóriás elem engedélyezett.  
 
  
 
A B-kategóriás páros akrobatika nem engedélyezett, viszont a B- 
kategóriás csoport-akrobatika használata az engedél yezett.  
 
  
 
Ezek megsértése a figurahatár sértése, és levonássa l jár.  
 
  
 
A CSOPORT-AKROBATIKA definíciója lányformácókban:  
 
Csoportosnak nevezzük azt az akrobatikát, amelyben egy lányt egynél  
több – tehát 2 vagy több – lány indít és/vagy érkez tet (azaz 3 vagy több  
lány hajtja végre az akrobatikát). Az indítás és ér keztetés arányának  
különbsége az indító vagy érkeztet ő lányok között nem lehet olyan nagy,  
hogy az akrobatika végrehajthatóvá váljon egy lány által kivitelezett  
indítással vagy érkeztetéssel.  
 
  
 
A definíció értelmezése:  
 
  
 
Az els ő mondat: A csoport-akrobatika végre hajtója rendsze rint 1 lány,  
aki magát az akrobatikát végre hajtja és az elem ki vitelezéséhez 2 vagy  
több indító és/vagy érkeztet ő lány járul hozzá. Tehát minimum 3-an  
vesznek részt az akrobatikában.  
 
  
 
Indító és/vagy érkeztet ő: Akkor is csoport-akrobatikának vehetünk egy  
elemet, amikor egy lánynak csak az indításában vagy  csak az  
érkeztetésében vesz részt minimum 2 lány.  
 
  
 
A második mondat: A mondat kizárja annak lehet őségét, hogy „ál”  
csoport-akrobatikát hajthassanak végre a lányformác iók.  
 
  
 
Például, ha 2 lány indít és/vagy érkeztet, de ebb ől az egyik lány a valós  
indító és/vagy érkeztet ő, a másik csak „touch-contact”-ban, azaz csak  
szimplán érint ő kontaktusban van kézzel vagy egyéb testrésszel az  
akrobatikát végre hajtó lánnyal, akkor „ál” csoport -akrobatika jön  



létre!! Ami annyit tesz, hogy az indító és/vagy érk eztet ő lányok között  
látható különbség van abban, hogy ki mennyi munkáva l járul hozzá az  
akrobatika indításához és/vagy érkeztetéséhez. Ilye nkor feltételezhet ő,  
hogy egy lány is végre tudja hajtani az indítást és /vagy érkeztetést. Ha 
a  
másik lány csak „dísz”-nek vagy asszisztálás-szer űen van jelen az  
akrobatikában, akkor „ál” csoport-akrobatika jön lé tre! Az „ál”  
csoport-akrobatika használói figurahatárt sértenek,  tehát levonással jár.  
 



 


