
Vizsgakérdések a Döntnöki és Versenyfelügyelői Szabályzatból 

 

1. Kell-e a Döntnöknek az összes induló pár versenykönyvét leellenőrizni: 

a) Igen 

b) Nem, egyáltalán nem kell leellenőrizni a versenykönyveket 

c) Nem, de a napi program megkezdése előtt szúrópróba-szerűen 
ellenőrzést hajt végre a versenykönyvek között. 

 

2. Kell-e a versenyvezető testület részére megbeszélést tartani a versenyen? 

a) Nem 

b) Igen a verseny közben 

c) Igen a verseny kezdése előtt  

 

3. Hogyan helyezkedjenek el a pontozók a parkett körül? Kell-e ebbe beleszólnia a 
Döntnöknek? 

a) Igen, fontos,hogy a pontozóbírók ugyan azon az oldalon helyezkedjenek el 

b) Igen, a Döntnök ellenőrzi a pontozóbírók elhelyezkedését a parkett 
körül. (A pontozók egyenlő távolságra helyezkedjenek el a parkett 
körül, ne egy oldalra tömörüljenek.) 

c) Nem, ehhez semmi köze egy Döntnöknek 

 

4. Mi történik, ha az egyik pontozóbíró nem jött el a versenyre? 

a) A Döntnök beáll pontozni 

b) A Versenyfelügyelő beáll pontozni 

c) A Döntnök gondoskodik az aktuális pontozóbírói lista alapján 
helyettesítőről, ha ez nem sikerül, végső megoldásként ő áll be 
pontozóbírónak. 

 

5. Kiemelt versenyeken hogyan célszerű kialakítani táncköröket? 

a) Javasolt beosztás az 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 ranglista helyezések alapján 

b) Javasolt beosztás az 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 ranglista helyezések alapján 

 

 



 

6. A Döntnök kötelező viselete: 

a) Klubközi versenyeken és a kiemelt versenyeken is egyaránt a döntnök 
kötelező viselete: Urak: éjszínkék vagy fekete öltöny, ing, nyakkendő, 
öltöny cipő; Hölgyek: éjszínkék vagy fekete kosztüm (nadrággal vagy 
szoknyával), blúz, kosztüm cipő. 

b) A kiemelt versenyeken a döntnök kötelező viselete: Urak: éjszínkék vagy fekete 
öltöny, ing, nyakkendő, öltöny cipő; Hölgyek: éjszínkék vagy fekete kosztüm 
(nadrággal vagy szoknyával), blúz, kosztüm cipő. Klubközi versenyeken nincs 
szabályozva. 

 

7. Hány napon belül kell elküldeni a Döntnöknek a versenyjelentését az MTáSZ 
Versenytánc Szakág versenysportjáért felelős elnökségi tagjának? 

a) 2 

b) 4 

c) 5 

 

8. Ki ismerteti a verseny résztvevőivel, ha egy páros „döntnöki figyelmeztetésben” 

részesül? 

a) Döntnök 

b) Műsorvezető 

c) Szakmai vezető 

 

9. Ki biztosít elegendő Figurakatalógus értékelő nyomtatványt a Döntnök és 
Versenyfelügyelő számára? 

a) Rendező 

b) Döntnök és Versenyfelügyelő maguk hozzák 

c) MTász 

 

10. Ha Junior II C kategória elődöntőjében az 57-es rajtszámú párosnál a 

Versenyfelügyelő a szambában, a Döntnök pedig a cha-cha-chában jelzett 1 db 

lépéshatárt, kell-e figyelmeztetni a párost? 

a) Igen 

b) Nem 



c) Ige, sőt Ki kell zárni 

 

11.  Ha Junior II C kategória elődöntőjében az 57-es rajtszámú párosnál a 

Versenyfelügyelő és a Döntnök is a cha-cha-chában jelzett 1 -1 db lépéshatárt, de nem 

azonos figurát vettek észre, kell-e figyelmeztetni a párost? 

a) Igen 

b) Nem 

c) Igen, sőt ki kell zárni 

 

12. Ha Junior II C kategória elődöntőjében az 57-es rajtszámú párosnál a 

Versenyfelügyelő és a Döntnök is a cha-cha-chában jelzett 1 -1 db lépéshatárt, és jive-

ban is jeleztek mind a ketten 1-1 lépéshatárt, kell-e figyelmeztetni a párost? 

a) Igen 

b) Nem 

c) Igen, sőt ki kell zárni  

 

13. Ki kell-e zárni azt a párost akinél a Döntnök és a Versenyfelügyelő az elődöntőben 1 
figurakatalógus hibát állapított meg, figyelmezette, majd a döntőben egy másik 
táncban is figurakatalógus hibát jelzett a Versenyfelügyelő és a Döntnök is? 

a) Igen 

b) Nem 

 

14. Kell-e azért figyelmeztetni a párost, ha csak a versenyfelügyelő jelzett lépéshatárt a 
cha-cha-chában? 

a) Igen 

b) Nem 

 

15. Mit kell ráírni a figurakatalógus értékelő nyomtatványra egy Döntnöknek vagy 
Versenyfelügyelőnek? 

a) Egyértelmű jelöléssel jelzi a szabálytalanságot elkövető páros rajtszámát és a 
páros által szabálytalanul vagy hibásan táncolt figura nevét. A kitöltött 
értékelő nyomtatványt minden oldalán szignálnia kell a kitöltést végző 
szakembernek 



b) Egyértelmű jelöléssel jelzi a szabálytalanságot elkövető páros rajtszámát és a 
táncot, amiben lépéshatárt táncolt. A kitöltött értékelő nyomtatványt minden 
oldalán szignálnia kell a kitöltést végző szakembernek 

16. Honnan figyeli a Döntnök és a Versenyfelügyelő a lépéshatárt? 

a) A döntnök és a versenyfelügyelő a tánctér két ellentétes oldalán kíséri 
figyelemmel a versenyző párosokat. 

b) A döntnök és a versenyfelügyelő a tánctér szélén egymás mellett állva kíséri 
figyelemmel a versenyző párosokat. 

 

17. A kizárt páros: 

a) nem folytathatja tovább a versenyt, visszakapja versenykönyvét, amelyben 
beírásra kerül a kizárás ténye. Az adott versenyért pontszám nem kerül 
bejegyzésre, versenyszámban azonban beleszámít 

b) nem folytathatja tovább a versenyt, visszakapja versenykönyvét, amelyben 
beírásra kerül a kizárás ténye. Az adott versenyért sem pontszám, sem 
pedig versenyszám nem kerül bejegyzésre 

 

 


