2021/2022. TANÉVI
TÁNCSPORT DIÁKOLIMPIA®
VERSENYTÁNC SZAKÁG ORSZÁGOS DÖNTŐ
VERSENYKIÍRÁS
A Táncsport Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel közösen hirdeti meg; a versenyt
az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar TáncSport Szakszövetség rendezi meg.
1. A verseny célja
•
•
•
•

A sportág utánpótlás bázisának szélesítése, új tehetségek felkutatása.
Az iskolák versenytánc sportág iránt érdeklődő igazolt és nem igazolt tanulóinak versenyzési lehetőség biztosítása.
A táncsport megszerettetése és népszerűsítése a tanulók körében.
A diákok fizikai aktivitásra, rendszeres testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő testmozgás és az egészséges
életmód népszerűsítése.
• Lehetőséget nyújtani arra, hogy a diákok eredményesen képviseljék iskolájukat diákolimpiai döntőn.
• A kategóriánként, tánconként, korcsoportonként a 2021/2022. tanév „Magyarország TáncSport Diákolimpia®
Bajnoka” címének, valamint a további helyezéseinek eldöntése.
• A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 21. §-a alapján a felvételi eljárás során
Diákolimpia® országos döntőn elért legalább 3. helyezetteknek járó 10 többlet pont jogosultjainak meghatározása.
2. Az országos döntő rendezője
A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a Magyar TáncSport Szakszövetség, valamint a
MTASZ megbízásából a versenyrendezési pályázatot elnyerő tagszervezete.
3. Az országos döntő helyszíne és időpontja:
Helyszín:
Időpont:

Később kerül kijelölésre.
2022. tavasz

4. A verseny résztvevői
A Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja szerint.
Korcsoportok:
−
−
−
−
−

Gyermek I:
Gyermek II:
Junior I:
Junior II:
Ifjúsági:

2013-ban vagy később születettek,
2011-2012-ben születettek,
2009-2010-ben születettek,
2007-2008-ban születettek,
2002-2006-ben születettek.

Felversenyzés
Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem engedélyezett. Kivételt képez ez alól, amennyiben
kizárólag a nagyobb korcsoportban kerül meghirdetésre az adott kategóriában verseny. Ez esetben a versenyző legfeljebb
két korcsoporttal feljebb felversenyezhet.
Korlátozás
Minden táncos maximum 1 formációban, 1 páros és 1 szóló kategóriában táncolhat.
Páros, illetve formációs versenyszámokban kizárólag egy köznevelési intézmény tanulói indulhatnak egy
párban, illetve formációban.

Résztvevők
A köznevelési intézmények azon tanulói, akik a megadott nevezési határidőig elektronikus nevezéssel rendelkeznek
és a kiírási feltételeknek megfelelnek.
5. Versenyszámok, kategóriák
A 21 versenyszám az alábbi korcsoportok, kategóriák és táncok szerint kerülnek meghirdetésre:
Versenyszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Nem
Létszám
Táncok
vegyes
2 fő
Cha-chacha, Rumba, Jive
vegyes
2 fő
Angol keringő, Tangó, Quick step
vegyes
2 fő
Cha-chacha, Rumba, Jive
vegyes
2 fő
Angol keringő, Tangó, Quick step
vegyes
2 fő
Cha-chacha, Rumba, Jive
vegyes
2 fő
Angol keringő, Tangó, Quick step
vegyes
2 fő
Cha-chacha, Rumba, Jive
vegyes
2 fő
Angol keringő, Tangó, Quick step
vegyes
2 fő
Cha-chacha, Rumba, Jive
vegyes
2 fő
Angol keringő, Tangó, Quick step
lány
1 fő
Cha-chacha, Rumba, Jive
lány
1 fő
Cha-chacha, Rumba, Jive
lány
1 fő
Cha-chacha, Rumba, Jive
lány
1 fő
Cha-chacha, Rumba, Jive
lány
1 fő
Cha-chacha, Rumba, Jive
lány v. vegyes 3-8 fő standard vagy latin táncokból
szóló: lány
gyemek I.-II. Kűr szóló, vagy páros
1-2 fő standard vagy latin táncokból
páros: vegyes
lány v. vegyes 3-8 fő standard vagy latin táncokból
junior I.-II. Formáció
szóló: lány
junior I.-II. Kűr szóló, vagy páros
1-2 fő standard vagy latin táncokból
páros: vegyes
lány v. vegyes 3-8 fő standard vagy latin táncokból
ifjúsági
Formáció
szóló: lány
ifjúsági
Kűr szóló, vagy páros
1-2 fő standard vagy latin táncokból
páros: vegyes

Korcsoport
gyermek I.
gyermek I.
gyermek II.
gyermek II.
junior I.
junior I.
junior II.
junior II.
Ifjúsági
Ifjúsági
gyermek I.
gyermek II.
junior I.
junior II.
Ifjúsági
gyemek I.-II.

Kategória
páros Latin
páros Standard
páros Latin
páros Standard
páros Latin
páros Standard
páros Latin
páros Standard
páros Latin
páros Standard
szóló Lány Latin
szóló Lány Latin
szóló Lány Latin
szóló Lány Latin
szóló Lány Latin
Formáció

Formációs versenyek
• Formációs táncokban egy azon versenyszámban a következő kategóriák kerülnek összevonásra:
− Páros formáció: klasszikus fiú-lány párban táncolt koreográfia.
− Vegyes formáció: lányokat, fiúkat is tartalmazó, nem párban táncolt koreográfia.
− Lányformáció: kizárólag lány táncosokkal előadott koreográfia.
• Korcsoportok:
− Gyermek formáció: Gyermek I-II. korosztályú táncosok számára.
− Junior formáció: Junior I-II. korosztályú táncosok számára.
− Ifjúsági formáció: Ifjúsági korosztályú táncosok számára.
6. A versenyek lebonyolítása
A Magyar TáncSport Szakszövetség érvényes versenyszabályzata alapján, amely elérhető az alábbi linken:
https://mtasz.hu/wp-content/uploads/2021/10/VT-VSZ_2022.pdf

7. Nevezés
A Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Online nevezési felület elérhető a Diákolimpia® honlapjáról (https://nevezes.diakolimpia.hu/) vagy mobil applikáción
keresztül (https://www.diakolimpia.hu/hirek-hu/2021/11/02/mar-elerheto-a-diakolimpia-applikacioja/).
A nevezést kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanára készítheti el.
A nevezés után a kinyomtatott, aláírt, lepecsételt nevezési lapot a versenyzőknek, illetve csapatoknak a versenyre magukkal
kell hozniuk!
Nevezési határidő: az országos döntő időpontja előtt 5 nappal
Nevezési díj:
Egyéni: 2.000 Ft/fő,
Párosoknak: 2.000 Ft/fő,
Formációk, Kűr: 1.000 Ft/fő (max.5.000 Ft/csapat).
A nevezési díj az országos döntő helyszínén a regisztrációnál fizetendő
Amennyiben − akár utólag is – megállapításra kerül, hogy az egyéni vagy a csapatban szereplő versenyző a jelen
7. Nevezés pontban foglaltakat nem tartotta be – különösen, ha az Online nevezés rendszerben nem került
nevezésre –, az egyéni versenyző vagy a csapat eredménye megsemmisítésre kerül – a versenyző(k) részére
felvételi többletpont igazolás nem kerülhet kiállításra.
A versenyzők a nevezéssel tudomásul veszik, hogy különösen, de nem kizárólag a COVID-19 járványügyi készültség
időszakában – figyelembevéve a mindenkor aktuális jogszabályi korlátozásokat és kormányzati népegészségügyi
rendelkezéseket, ajánlásokat – a rendező indokolt esetben jogosult úgy dönteni, hogy korlátozza az egyes versenyeken
résztvevők számát, illetve egyes versenyeket nem rendez meg, vagy a teljes Diákolimpiát felfüggeszti, illetve félbeszakítja.
A rendező jelen pontban írtak szerinti döntése esetén a rendező vagy a szervező nem vonható felelősségre az ebből fakadó
károkért, és vele szemben semmilyen igény nem támaszható.
8. Költségek
Az országos döntő rendezési költségeit a Magyar TáncSport Szakszövetség, valamint tagszervezete biztosítja.
Az utazás, a szállás, az étkezés, valamint az egyéb felmerülő költségeket a résztvevők viselik.
9. Igazolás
A Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.
10. Díjazás
Korcsoportonként, nemenként és kategóriánként az első helyezettek elnyerik „Magyarország TáncSport Diákolimpia®
Bajnoka” címet.
A meghirdetett versenyszámokban az 1-3. helyezettek érem díjazásban, az 1-6. helyezettek oklevél díjazásban
részesülnek.
11. A koronavírussal kapcsolatos óvintézkedések
Összhangban a koronavírus ellen alkalmazandó kormányzati védelmi intézkedésekkel az eseményt az alábbiak szerint
lehet látogatni:
Nézők:
A nézőtéren kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét
be nem töltött személy tartózkodhat.

A védettségi igazolványt, illetve az életkort és a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt (személyi
igazolvány, jogosítvány) az eseményre való belépés során ellenőrzik.
A védettségi és személyi igazolvány nélkül néző nem léphet be az eseményre.
Maszkhasználat:
A nézők számára az esemény teljes időszakában, míg a hivatalos kísérők, versenyzők és játékvezetők számára – a
sporttevékenység időszakát kivéve – kötelező a maszk viselése!
Kézfertőtlenítő:
Az eseményen több helyszínen kézfertőtlenítő állomások lesznek kihelyezve.
Kérjük – elsősorban – a közös használatú tárgyak (kilincs, tollak) használata előtt használjon kézfertőtlenítőt.
Távolságtartás:
Az eseményen kérjük – lehetőség szerint – tartsanak egymástól 1,5-2 méteres távolságot.
Az eseményen a fenti óvintézkedések betartása ellenőrzésre kerül. Kérjük szíves közreműködésüket, az intézkedések
betartásában.
A járványügyi helyzet alakulásával és az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati intézkedések következtében jelen
óvintézkedések változhatnak. Az aktuális ajánlások miatt, kérjük elindulás előtt ellenőrizze a honlapon lévő legfrissebb
változatot:(https://www.diakolimpia.hu/wp-content/uploads/2021/05/COVID_DO_%C3%B3vint%C3%A9zked%C3%A9sekV5.pdf).
11. Sportági rendelkezések
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A formáció minimum 3 főből, és maximum 8 főből kell, hogy álljon.
Kűr: szóló, vagy páros: 1 vagy 2 főből áll.
Minden további kérdést a Magyar TáncSport Szakszövetség hatályos versenyszabályzata és mellékletei
szabályoznak: lebonyolítás, öltözködés, helyszínnel kapcsolatos előírások stb.
A versenyen résztvevőknek nem kell rendelkezniük versenykönyvvel, versenyengedéllyel, azonban magukkal kell
hozniuk diákigazolványukat és az iskola által aláírt és pecséttel ellátott nevezési lapjukat.
A versenyen mindenki saját felelősségére indul el.
Frakk, csillogó díszítés, smink használható.
Figurakatalógus által szabályozott kötöttség nincs.
A versenyző páros, formáció korcsoportját a legidősebb versenyző korcsoportja határozza meg.
Minden egyéb felmerülő kérdésben a Diákolimpia® 2021/2022. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzatában”
meghatározottak szerint és a Magyar TáncSport Szakszövetség hatályos versenyszabályzata szerint kell eljárni.

További információ:
Magyar TáncSport Szakszövetség
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Magyar Sport Háza III./313. iroda
Telefon: (06-1) 460-6921
E-mail: mtasz@mtasz.hu
Honlap: http://mtasz.hu

