
A verseny minőségét előzetesen felmérő nyomtatvány 

A nyomtatvány kitöltésének módja: 
Minden pontját 1-5-ig terjedő pontszámmal kell értékelni, értelemszerűen a táblázat megfelelő rubrikájába tett X-szel 
(egy sorban csak egy X adható).  
Pontértékek jelentése : 1 – Minősíthetetlen, 2 – Éppen megfelelt, 3 – Közepes, 4 – Jó, 5 – Kiváló 
 
Amennyiben bármely ponton belül van(nak) olyan szempont(ok), amelyet előreláthatólag nem sikerül maradéktalanul 
teljesíteni, azt a táblázat alján található sorban kérjük részletesen felsorolni. 
 
ÉRTÉKELÉSI TÁBLÁZAT 

Ez a nyomtatvány a versenyrendezési kérelem részét képezi. 

Szempont/Pontszám 1 2 3 4 5 

Parkolási lehetőség 

          (Verseny helyszíne körüli parkolási lehetőség, parkoló távolsága, mennyisége.) 

Beléptetési rendszer 

          (Gyors, gördülékeny jegyárusítás, karszalag vagy pecsét értékesítése.) 

Versenyzői regisztráció 

          

(Megfelelő mennyiségű, hozzáértő személyzet, könnyen megközelíthető, jól elhelyezett 
nevezési asztal, rajtszámok minősége.) 

Versenyzők öltözője 

          (Az öltözők mérete, kényelme, száma, tisztasága, jó megközelíthetősége.) 

Mellékhelyiségek 

          
(A mellékhelyiségek tisztasága, száma, felszereltsége /szappan, WC papír/, 

doppingellenőrzésre alkalmas helyiség, mozgássérült WC.) 

Nézők elhelyezése 

          
(Megfelelő mennyiségű, minőségű ülőhely elhelyezése, nézőtér nagysága, praktikus 

elrendezése.)  

Tánctér 

          (Parkett minősége, mérete.) 

Terem 

          

(Egy táncverseny lebonyolítására alkalmas, Fűtése, hűtése, szellőzése, egy 
sportrendezvénynek megfelelő, minősége, tisztasága, versenyvezető testület, technikai 

személyzet megfelelő munkakörülményeinek biztosítása.) 

Díjazás 

          

(Eredményhirdetésnél van e dobogó, dobogós párosok díjazása, kupák száma, plusz 
ajándékok, a díjátadás ünnepélyes hangulata.) 

Forgatókönyv 

          

(Verseny menetének gördülékeny forgatókönyv szerinti lebonyolítása, körbeosztások, szünetek 
praktikus kihasználása, felesleges időhúzások elkerülése, időpontok betartása.) 

Műsorvezetés 

          

(Jól érthető, egyértelmű műsorvezetés, külföldi párosok esetén angol nyelvű tájékoztatás, 
kedves, hangulatos, szakértő kommentálás.) 

Technikai feltételek 

          

(A verseny hangosítása, világítása, zene minősége és milyensége, PDA használata, 
versenyzők tájékoztatása monitor, kivetítő, LED fal használata, program kihelyezése jól látható 

és olvasható formában.) 

Dekoráció 

          

(A táncverseny hangulatának, atmoszférájának megfelelő hangulatos, ízléses, elegáns 
dekorációs ötletek használata.) 

Büfé, 

          

(A verseny egész időtartama alatt üzemel, megfelelő mennyiségű étel és ital választék, udvarias 
kiszolgálás.) 

 

Vendégszeretet 
 

(A nézők, versenyzők, versenyvezető testület kényelmét, tájékoztatását biztosító megfelelő 
mennyiségű, udvarias, felkészült kiszolgáló személyzet STAFF, – meghívott vendégek, 

versenyvezető testület megfelelő ellátása.) 

     

 

Az esetleges hiányosságok szöveges felsorolása 
 

 
 

 


