VERSENY JELENTÉS – DÖNTNÖKI JEGYZŐKÖNYV
I. A VERSENY ADATAI
Verseny elnevezése
Rendező Tagszervezet neve:
Versenyrendező neve
Verseny helyszíne, címe
Tánctér mérete
Tánctér burkolata
Nézőszám
kb. létszám, fő, %,

Belépőjegy ára:
(délelőtt, délután, egész napos,
felnőtt, diák…stb)

Eredményhirdetés
Kupa, Érem, Oklevél,
Egyéb ajándék…stb.

II. A VERSENY EGYÉB ADATAI
Kezdés időpontja:

Befejezés időpontja:

Parkett próba kezdete:
Versenyvezető testület
megbeszélésének az időpontja:
Megrendezett versenyosztályok leírása:
Szakmai vezető neve:
Szakmai vezetővel kapcsolatos észrevétel:
Forgatókönyvvel kapcsolatos észrevétel:
Rendezői apparátussal kapcsolatos észrevétel:
Helyszíni nevezéssel kapcsolatos észrevétel:
Műsorvezető neve:
Versenyorvos neve:
Zeneszerkesztő/DJ neve:
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III. A VERSENY LÉTSZÁMÁT MEGHATÁROZÓ ADATOK
Nevezett párok száma:
Versenyt előzetesen lemondott párok száma:

Versenyen előzetes lemondás nélkül meg nem jelent pár(ok):
Név
Tagszervezet elnevezése

(A sorok bővíthetők)
Versenyen figyelmeztetett pár(ok):
Rajtszám
Név
Versenyszám/
figyelmeztetés oka

Tagszervezet elnevezése

(A sorok bővíthetők)
Versenyen kizárt pár(ok):
Rajtszám
Név

Versenyszám/
kizárás oka

Tagszervezet elnevezése

(A sorok bővíthetők)
Figurakatalógus nyomtatványon észlelt hibák, melyekért figyelmeztetés nem történt
Rajtszám
Név
Versenyszám/
Ki jelezte a hibát
ok
(Döntnök vagy v.felügyelő)

(A sorok bővíthetők)
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A verseny helyszínén Óvásra vonatkozó bejelentés történt e?
(X írása a megfelelő helyre)
Nem:
Igen: ……, Ok leírása:

IV. VERSENYVEZETŐ TESTÜLET
Sorsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pontozóbíró neve

Pontozóbíróval kapcsolatos észrevétel

Sorsz.
1.
2.

Számláló neve

Számlálóval kapcsolatos észrevétel

Sorsz.
1.

Versenyfelügyelő neve

Versenyfelügyelővel kapcsolatos észrevétel

Versennyel kapcsolatos egyéb észrevétel:

Alulírott döntnök kijelentem, hogy a versenyjelentésben feltüntetett adatok a valóságnak
megfelelnek. Kijelentem, hogy a Sporttörvényt, a Magyar TáncSport Szakszövetség
versenyszabályzatát és egyéb szabályzatait betartottam és a versenyt ezek maradéktalan
betartásával rendezték meg.
olvasható név:
dátum:
Aláírás:

Csatolt mellékletek
Megnevezés
Darabszám
Figurakatalógus értékelő nyomtatvány
Egyéb
(kérjük az összes ezen versenyen készült Figurakatalógus értékelő nyomtatványt pdf
formátumban csatolni a jelentéshez)
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A VERSENY MINŐSÉGÉT ÉRTÉKELŐ 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
Értékelési táblázat:
Szempont/Pontszám
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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.)
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