
Döntnöki Vizsgakérdések 

Versenytánc Szakág Versenyszabályzatából 

 

1. Igaz-e az alábbi állítás? Egy adott versenyen egy férfi táncos vagy táncosnő csak egy 
partnerrel állhat rajthoz.  

A. Igen 

B. Nem 

 
2. Ki végezheti el a partner regisztrációt és partnercserét? 

A. az MTáSZ főtitkára  

B. Döntnök 

C. Egyesületi Elnök 

 

3. Amatőr táncos lehet-e egy MTASZ Táncversenyének főszervezője?  

A. Igen 

B. Nem 

 
4. Indulhatnak-e a hazai rendezésű klubközi táncversenyeken a WDSF tagországok 

versenyzői?  

A. Igen 

B. Nem 

 

5. Elfogadható-e a Sportorvosi engedély külön formanyomtatványon?  

A. Igen 

B. Nem 

 

6. Ha a versenyző versenykönyvében a sportorvosi engedélyre, fenntartott hely betelt és 
sportorvosi engedélye lejárt: 

A. Versenykönyve nem érvényes, a versenykönyv betelt versenykönyvnek minősül, a 
páros nem indulhat a versenyen 

B. Csatolni kell a versenykönyvhöz egy külön sportorvosi formanyomtatványt. Ha ez 
rendelkezésre áll, a páros indulhat a versenyen 

C. A helyszíni verseny orvosi vizsgálat felhatalmazza a táncost az adott versenyen való 
indulásra, de versenyt követően pótolnia kell a sportorvosi igazolást 

 

 

 



7. Érvényes-e a versenyző versenykönyve, ha a táncos Tagszervezetének tagi igazolása és a 
Tagszervezete képviselője azt aláírásával nem szerepel benne?  

A. Igen 

B. Nem 

 

8. Érvényes-e a versenyző versenykönyve, ha a táncos Tagszervezetének képviselője azt 
nem záradékolta az év első versenye előtt?  

A. Igen 

B. Nem 

 

9. A táncos versenykönyve bármilyen okból érvénytelen, indulhat-e MTASZ által 
engedélyezetett Táncversenyen?  

A. Igen 

B. Nem 

 

10. A záradékolás tartalma: 

A. A Versenyző pontszáma, osztálya, korosztálya, a teljesített verseny darabszáma, 
Országos Bajnokság feltétel teljesült-e (IGEN/NEM), a tagszervezeti képviselő 
aláírása. 

B. a Versenyző partnerének neve, pontszáma, osztálya, korosztálya, a teljesített verseny 
darabszáma, a tagszervezeti képviselő aláírása, tagszervezeti képviselő pecsétje 

C. a Versenyző partnerének neve, pontszáma, osztálya, korosztálya, a teljesített 
verseny darabszáma, Országos Bajnokság feltétel teljesült-e (IGEN/NEM), a 
tagszervezeti képviselő aláírása. 

 

11. Érvényes-e a versenykönyve a versenyzőnek, ha a versenyengedély kártyáját nem hozta el 
a táncversenyre: 

A. Igen, érvényes 

B. Nem, nem érvényes, ezért nem indulhat a táncversenyen 

C. Nem, nem érvényes, de ha az MTASZ Főtitkára e-mailben vagy bármely más úton 
tudja igazolni, hogy a versenyzőnek van érvényes versenyengedélye, akkor indulhat a 
táncversenyen. 

 

12. Indulhat-e az a versenyző az adott versenyen, akinek helyszíni regisztráció időpontjában 
versenykönyve betelt, vagy a versenykönyv versenyeredmények rögzítésére szolgáló 
rovata az aznapi verseny(ek) eredményének bejegyzésére nem tartalmaz elegendő számú 
szabad sort?  

A. Igen 

B. Nem 



13. A versenyrendező verseny engedélyezése után, a versenykiírást a rendező köteles 
elkészíteni és jóváhagyásra megküldeni az MTáSZ irodájába. 

A. legkésőbb 5 nappal a verseny rendezése előtt 

B. legkésőbb 15 nappal a verseny rendezése előtt 

C. legkésőbb 30 nappal a verseny rendezése előtt  

 

14. Elkezdhető-e a parkett-próba, ha még a versenyorvos nem érkezett meg a helyszínre? 

A. Nem, mert a versenyorvosnak a verseny kezdetétől – beleértve már az első 
parkett próbát is -, a verseny befejezéséig a helyszínen kell tartózkodnia 

B. Igen, mert a versenyorvosnak csak a verseny kezdetétől- azaz az első fordulótól- a 
verseny befejezéséig a helyszínen kell tartózkodnia 

 

15. Szükséges-e, hogy a versenyorvos a helyszínen tartózkodjon a verseny kezdetétől a 
befejezéséig? 

A. Igen. 

B. Igen, de egyes kirívó esetekben el lehet tekinteni ettől a kritériumtól 

C. Nem, elég, ha a közelben van egy orvos, akit szükség esetén a helyszínre lehet hívni 

 

16. Melyik állítás igaz? 

A. Az MTáSZ hivatalos versenyein az egyes kategóriák versenyei 8 óra időtartamnál 
hosszabb időt nem vehetnek igénybe. Gyermek korosztályok versenyeinek 18.00, 
Junior I. korosztály versenyeinek 20.00 órára be kell fejeződnie, ez alól a kivételt 
képeznek a Kiemelt versenyek. 

B. Az MTáSZ hivatalos versenyein az egyes kategóriák versenyei 6 óra időtartamnál 
hosszabb időt nem vehetnek igénybe. Gyermek korosztályok versenyeinek 18.00, 
Junior I. korosztály versenyeinek 20.00 órára be kell fejeződnie, ez alól a kivételt 
képeznek a Kiemelt versenyek. 

C. Az MTáSZ hivatalos versenyein az egyes kategóriák versenyei 6 óra időtartamnál 
hosszabb időt nem vehetnek igénybe. Gyermek korosztályok és Junior I korosztály 
versenyeinek 18.00, Junior II. korosztály versenyeinek 20.00 órára be kell fejeződnie, 
ez alól a kivételt képeznek a Kiemelt versenyek. 

 

17. Egy 200 m2-es táncparkettre fel lehet-e engedni egy körben 11 db junior II korosztályú 
párost?  

A. Igen 

B. Nem 

 
 
 



18. Egy 200 m2 –es táncparkettre fel lehet-e engedni egy körben 16 db junior I. korosztályú 
párost?  

A. Igen 

B. Nem 

 

19. Egy 180 m2 –es táncparkettre fel lehet-e engedni egy körben 9 db felnőtt korosztályú 
párost?  

A. Igen 

B. Nem 

 

20. Igaz-e az következő állítás: A Döntnök megtagadja a tervezett tánctéren való hivatalos 
verseny rendezésének lehetőségét, ha a parkett burkolata balesetveszélyes, mérete nem 
megfelelő, nem sík és nem vízszintes a kialakítása?  

A. Igen 

B. Nem 

 

21. Melyik állítás igaz: 

A. Versenyt minimum 140 m2, Magyar Bajnokságokat minimum 160 m2 nagyságú 
tánctéren kell rendezni. A tánctér egyik oldala sem lehet 8 méternél rövidebb. 

B. Versenyt minimum 160 m2, Magyar Bajnokságokat minimum 200 m2 nagyságú 
tánctéren kell rendezni. A tánctér egyik oldala sem lehet 9 méternél rövidebb. 

 
22. Az egyes tánckörökben mindig ugyanazt a zenét kell játszani? 

A. Nem, de tempójának, időtartamának és jellegének azonosnak kell lenni 

B. Igen 

 

23. Az egyes táncok (elődöntő, középdöntő, döntő fordulóiban) minimum és maximum 
időtartama: 

A. 1,2-2 perc, kivéve a paso doble-t, és a szóló-táncokat 

B. 1,3-2 perc, kivéve a paso doble-t, és a szóló-táncokat 

C. 1,5-2 perc, kivéve a paso doble-t, és a szóló-táncokat 

 

24. Szükséges-e biztosítani az összes benevezett páros részére parkett-próba lehetőséget?  

A. Igen 

B. Nem 

 

 



25. Nagy létszámú páros esetén szükséges-e a több körös beosztást a parkett-próbán?  

A. Igen 

B. Nem 

 

26. Az Angol Keringő minimum-maximum tempója: 

A. 28-30 ütem/perc 

B. 31-33 ütem/perc 

C. 28-29 ütem/perc 

 

27. A Tangó minimum-maximum tempója: 

A. 30-35 ütem/perc 

B. 31-33 ütem/perc 

C. 31-32 ütem/perc 

 

28. A Bécsi Keringő minimum-maximum tempója: 

D. 56-58 ütem/perc 

E. 60-62 ütem/perc 

F. 58-60 ütem/perc 

 

29. A Slowfox minimum-maximum tempója: 

A. 28-30 ütem/perc 

B. 30-32 ütem/perc 

C. 29-31 ütem/perc 

 

30. A Quickstep minimum-maximum tempója: 

A. 48-50 ütem/perc 

B. 50-52 ütem/perc 

C. 51-53 ütem/perc 

31. Az Szamba minimum-maximum tempója: 

A. 50-52 ütem/perc 

B. 60-62 ütem/perc 

C. 58-60 ütem/perc 

 

32. A Cha-cha-cha minimum-maximum tempója: 

A. 30-35 ütem/perc 



B. 30-32 ütem/perc 

C. 31-33 ütem/perc 

 

33. A Rumba minimum-maximum tempója: 

A. 25-26 ütem/perc 

B. 28-30 ütem/perc 

C. 25-27 ütem/perc 

 

34. A Paso Doble minimum-maximum tempója: 

D. 60-62 ütem/perc 

E. 58-60 ütem/perc 

F. 50-52 ütem/perc 

 

35. A Jive minimum-maximum tempója: 

D. 40-41 ütem/perc 

E. 42-44 ütem/perc 

F. 51-53 ütem/perc 

 

36. Igaz-e a következő állítás? A Tíztánc versenyeken a rendező köteles minden páros részére 
2 darab ugyanolyan számú rajtszámot biztosítani.  

A. Igen 

B. Nem 

 

37. Melyik állítás igaz? 

A. Az MTáSZ versenyekre a versenyző párost Tagszervezete nevezi az MTáSZ 
honlapján elérhető nevezőprogramon keresztül. Vegyes páros esetén a nevezés a férfi 
táncos és a táncosnő tagszervezete által együttesen történik 

B. Az MTáSZ versenyekre a versenyző párost Tagszervezete nevezi az MTáSZ 
honlapján elérhető nevezőprogramon keresztül. Vegyes páros esetén a nevezés 
vagy a férfi táncos vagy a táncosnő tagszervezete által történik 

C. Az MTáSZ versenyekre a versenyző párost Tagszervezete nevezi az MTáSZ 
honlapján elérhető nevezőprogramon keresztül. Vegyes páros esetén a nevezés a férfi 
táncos tagszervezete által történik 

 

 

 



38. A nevezési határidő minden MTáSZ verseny esetében a tárgyhét hétfője, 24:00. Nem 
hétvégére eső verseny esetében a nevezési határidő a verseny napját megelőző 5. nap, 
24:00. Van-e lehetőség nevezési határidő hosszabbításra?  

A. Igen, van 

B. Nem, nincs 

 

39.  Az MTASZ hivatalos versenyeire hogyan nevezhetnek a külföldi versenyzők? 

A. e-mail-en keresztül a rendező Tagszervezethez 

B. MTASZ nevezőprogramján keresztül 

 

40. Nevezési díj: 

A. Minimum 2 000 HUF/pár/nap, maximum 3 000 HUF/pár/nap 

B. Minimum 2 000 HUF/pár/nap, maximum 3 000 HUF/pár/nap plusz átjárhatóság esetén 
minden további versenyszámban 1 000 HUF/pár/versenyszám  

C. Egy versenyszámban történő indulás esetén minimum 2 000 HUF/pár, maximum 
3 000 HUF/pár, minden további versenyszámban 1 000 HUF/pár/versenyszám, 

 

41. Ha egy páros rosszul adta le nevezését, vagy nem élt a nevezési határidőig az 
átjárhatósággal, helyszínen nevezhető-e pótlólagosan?  

A. Igen 

B. Nem 

 

42. Igaz-e a következő állítás?  
Ha a rendező engedélyezi az átjárhatóságot: Átjárhatósággal egy versenyen, 
táncnemenként csak egy versenyszámban lehet indulni (vagy egy osztállyal vagy egy 
korosztállyal feljebb). 
A. Igen 

B. Nem 

 

43. Nevezhető-e egy junior II korosztályú latin C osztályban versenyző páros az Ifjúsági C 
latin Országos Bajnokságra?  

A. Igen 

B. Nem 

 

44. Indulhatnak-e külföldi párosok a Magyarországi Országos Bajnokságokon?  

A. Igen 

B. Nem 

 



45. Mit jelent a „Senior Open” 

A. Azt hogy ebben a kategóriában összevontan versenyezhetnek Senior korosztályú E-D-
C-B-A-S osztályos párosok 

B. Azt hogy a Senior korosztályban nincs külön választva a B-A-S osztály, hanem 
ezek együttes elnevezése adja az Open kategóriát 

 

46. Kik indulhatnak a C Tíztánc Országos Bajnokságon? 

A. akik vagy egyaránt „C” osztályosok mind Standard mind Latin–amerikai 
táncnemben, vagy az egyik táncnemben „C”, a másikban „D” osztályosok. 

B. akik egyaránt „C” osztályosok mind Standard mind Latin–amerikai táncnemben 

C. akik vagy egyaránt „C” osztályosok mind Standard mind Latin–amerikai táncnemben, 
vagy az egyik táncnemben „C”, a másikban „D” vagy „E” osztályosok. 

 

47. A Hattánc, Nyolctánc és Tíztánc Országos Bajnokságokon való részvétel a továbbjutási 
feltételeknél beleszámít-e az Országos Bajnokságokon való részvételbe?  

A. Igen 

B. Nem 

 

48.  Indulhatnak-e Senior korosztályú versenyzők a Fenőtt-Ifjúsági Ranglista versenyeken?  

A. Igen 

B. Nem 

 

49. Indulhatnak-e a Hazai rendezésű Ranglistaversenyeken a külföldi országok táncosai?  

A. Igen 

B. Nem 

 

50. Ha egy versenyzőpáros fiú tagja 2005.01.01-én, lány tagja 2005.05.31-én született, milyen 
korosztályban versenyeznek 2014-ben? 

A. Gyermek I 

B. Gyermek II 

C. Junior I 

 

51. Ha egy versenyzőpáros fiú tagja 1999.01.05-én, lány tagja 2002.05.31-én született, milyen 
korosztályban versenyeznek 2014-ben? 



A. Junior I 

B. Junior II  

C. Ifjúsági 

 

52. Ha egy versenyzőpáros fiú tagja 1996.03.05-én, lány tagja 1998.04.09-én született, milyen 
korosztályban versenyeznek 2014-ben? 

A. Junior II 

B. Ifjúsági  

C. Felnőtt 

 

53. Összevonható-e egy páros nevezése esetén egy klubközi versenyen a Junior I D illetve a 
Junior II D osztály?  

A. Igen 

B. Nem 

 

54. Összevonható-e egy páros nevezése esetén a Területi Bajnokságon a Junior I D illetve a 
Junior II D osztály?  

A. Igen 

B. Nem 

 

55. Standard versenyeknél duplázódik-e a kapott pont?  

A. Igen 

B. Nem 

 

56. Igaz-e a következő állítás? A magyar bajnokságon a továbbjutó pontok kétszeresét kell 
beírni a versenykönyvbe és a teljesített verseny két teljesített versenyként kerül 
bejegyzésre.  

A. Igen 

B. Nem 

 

57. Külföldi versenyzők versenykönyvébe be kell-e írni a kapott pontot?  

A. Igen 

B. Nem 



58. Ha egy pontszerző klubközi versenyen két páros holtversenyben utolsó helyen végez, 
hány pontot kapnak? 

A. 0 pont 

B. 1 pont 

 

59. A páros teljesítette a szabályzatban foglalt feljutási feltételeket, így következő osztályba 
lépett. Kell-e záradékolnia a tagszervezeti képviselőnek a versenykönyvet?  

A. Igen 

B. Nem 

 

60.  Mely versenyek eredménye nem számítódnak bele a versenyző pontszámaiba? 

A. külföldi osztályos klubközi versenyek (az Elnökség által közzétett WDSF 
tagországokban); 

B. itthon és külföldön meghirdetett basic versenyek pl. Gyermek I, II basic (Juvenile I, II 
basic), Junior I, II basic, Ifjúsági basic (Youth basic), Felnőtt basic (Adult basic), 
Senior basic, amelyeken csak a figurakatalógus szerinti figurák táncolhatók 

C. WDSF versenynaptárban szereplő hivatalos Gyermek I, II, (Juvenile I, II,) 
Junior I, II, Ifjúsági (Youth), Feln őtt (Adult), Senior WDSF International Open, 
WDSF Open és a Kiemelt Világversenyek 

 

61. Melyik állítás igaz? 

A. Egy verseny egyes fordulói között 15 percnek el kell telnie, más korosztályú és 
osztályú versenyek fordulóit közben le lehet bonyolítani. Tíztánc versenyeknél a 
fordulók között min. 20 percnek el kell telnie 

B. Egy verseny egyes fordulói között 10 percnek el kell telnie, más korosztályú és 
osztályú versenyek fordulóit közben le lehet bonyolítani. Tíztánc versenyeknél a 
fordulók között min. 15 percnek el kell telnie 

 

62. Igaz-e a következő állítás? Az egyes fordulókból a versenyző párok legalább 50%-át, de 
maximum 2/3-át kell tovább juttatni a következő fordulóba, feltéve, ha az nem a döntő. 
Holtverseny esetén a Döntnök döntése szerint.  

A. Igen 

B. Nem 

 

63.  13 páros nevezése illetve helyszíni regisztrációja esetén: 



A. Elődöntő- Középdöntő – Döntő rendezendő 

B. a Döntnök döntése alapján rendezhető Elődöntő + döntő (7 párossal) vagy 
Elődöntő + középdöntő + döntő 

C. Elődöntő-döntő rendezendő 

 

64. Ha egy klubközi versenyen a döntő előtti fordulóban a döntőbe jutásért a 6-7. helyen 
holtverseny alakult ki, akkor a döntnök döntése alapján: 

A. 7 pár jut a döntőbe 

B. 5 pár jut a döntőbe 

C. Széttáncolást kell alkalmazni 

 

65. Ha egy klubközi versenyen két párnál több pár végez azonos eredménnyel a döntő előtti 
fordulóban, és a döntőbe jutásért így minimum hármas holtverseny van, akkor: 

A. A Döntnök dönt a döntőbe jutó párosok létszámáról 

B. Széttáncolást kell alkalmazni 

 

66. Amennyiben a döntőt megelőző fordulóban 13 vagy annál több pár táncol és a 7. 
helyezéstől az indult párok létszámának a 2/3-án túli holtverseny alakul ki, akkor: 

A. A következő forduló a 6-os döntő 

B. Széttáncolást kell alkalmazni 

 

67. Eredményhirdetésre kötelező-e versenyruházatban megjelenni a döntőbe jutott 
párosoknak?  

A. Igen 

B. Nem 

 

68. Rajthoz állhat-e az a páros, aki a versenyre a nevezési határidőig nem lett benevezve. 
A. Igen 
B. Nem 

 
69. Rajthoz állhat-e az a páros, ha a versenyző nem hozta el a versenyre az érvényes sportolói 

versenyengedélyét, versenykönyvét, sportorvosi igazolását.  
A. Igen 
B. Nem 

 

 



70. Rajthoz állhat-e az a páros egy klubközi táncversenyen, ha a verseny korosztálya vagy 
osztálya nem egyezik meg a versenyzőpáros korosztályával vagy osztályával. 
A. Igen, ha van átjárhatóság 

B. Nem 

 

71. Rajthoz állhat-e az a versenyző, aki nem rendelkezik a korosztályának és osztályának 
szabályozása szerinti szükséges versenyruhával 
A. Igen 

B. Nem 

 
72. Ha 10 perc ápolási szünet után a táncos még mindig nem tudja folytatni a versenyzést: 

• Ki kell zárni a versenyből, verseny további fordulóiban nem vehet részt. A 
versenykönyvébe helyezésként a nem teljesített forduló utolsó helyét kell 
beírni. 

• Ki kell zárni a versenyből, a versenykönyvébe sem a versenyszám sem a pontszám 
nem számítható be 

• Újabb 10 perc ápolási szünetet kell elrendelni 
 

73. Mit jelent a „Kizárva” bejegyzés? 
A. A verseny a páros számára „nem teljesített”-nek minősül, versenykönyvükben a 

verseny db szám, ill. az OB teljesítési feltétel beszámításra kerül, azonban a versenyért 
pontszámot nem kapnak 

B. A verseny a páros számára „nem teljesített”-nek minősül, versenykönyvükben a 
verseny db szám, ill. az OB teljesítési feltétel nem kerül beszámításra, a 
versenyért pontszámot nem kapnak. 

C. A verseny a páros számára „nem teljesített”-nek minősül, versenykönyvükben a 
verseny db szám, ill. az OB teljesítési feltétel nem kerül beszámításra, azonban a 
versenyért megkapják a pontszámot 

 
74. Igaz-e a következő állítás? Az óvást megelőzendő, kifogást kell emelni a verseny 

Döntnökénél, aki lehetőség szerint kezeli a panaszt. Az óvást a verseny végétől számított 
48 órán belül írásban kell benyújtani az MTáSZ titkárságára. 
A. Igen 

B. Nem 

 
75. Mit jelent, ha valakinek ez a hivatkozás szerepel a záradéknál: „OB VSZ 60.3” 

A. OB feltétel nem teljesülése, de D osztályba való átlépés 
B. A táncos el van tiltva a versenyzéstől a VSZ ezen hivatkozása alapján 

C. A táncos teljesítette az OB feltételt 

 
76. Igaz-e a következő állítás? A 2014. év eleji záradékolásnál minden esetben először a 

korosztályváltást kell regisztrálni, majd az esetleges továbbjutó pont korrekciókat az 
aktuális osztályra vonatkozó szabályok alapján kell elvégezni. 
A. Igen 

B. Nem 



 

77. Indulhat-e E osztályos klubközi versenyeken külföldi versenyző? 

A. Igen 

B. Nem 

 

78. Ki sorsolhatja ki a „B” Országos Bajnokságon a Basic táncokat? 

A. A Döntnök 

B. A Versenyrendező 

C. Nincs is Basic tánc a B OB-n 

 

79. Hány Országos Bajnokság hagyható ki? 

A. Akármennyi  

B. 1 OB kihagyható, ha minden feljutási feltételnek megfelelt a páros, a következő OB-n, 
ha nem indul, akkor is osztályt vált 

C. Egy sem hagyható ki 

 

80. Hány külföldi basic verseny számítható be egy évben a versenyszámba? 

A. 5 

B. 4 

C. 3 

 

 


