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ÍRÁSBELI VIZSGAKÉRDÉSEK 

Vizsgázó neve:  .......................................  

 

I. Kifejtendő kérdések. Maximális pontszám 20 pont 

A versenyek zavarmentes lebonyolítása érdekében az országos versenyeken mennyi a 

személyzet szükséges létszáma? Hol kell elhelyezkedniük?  /5 pont 

 

 

 

 

 

 

 

A besoroló bíró jogai és feladata? /10 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vezetőbíró jogai és feladata? /10 pont 
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Rövid kérdések. Maximális pontszám 15 pont 

A startkapura vonatkozó szabályok (min 2 db)  /5 pont 

 

 

Mit kell tartalmaznia a rajtalapnak? (min 3 db) /5 pont 

 

 

Milyen szabályok vonatkoznak átalányosságban a BMX pályára? /5 pont 

 

 

 

 

 

 

Igaz – hamis feleletválasztásos teszt. Maximális pontszám 15 pont Mindegyik kérdés egy 

pontot ér. 

A versenykiírásnak tartalmaznia kell a korcsoportokat. 

 Igaz Hamis 

1. A szakaszbíró feladatai közé tartozik a versenyzők szabályszerű ruházatának 

felügyelete. 

 Igaz Hamis 

2. A szakaszbíró feladatai közé tartozik: bukás esetén, vagy más külső zavarás 

esetén a piros zászló felemelésével leállíthatja a következő futam indítását. 

 Igaz Hamis 

3. A starter visszaintő jelzésére indítja a rajtot. 

 Igaz Hamis 

4. A célbíró jelzi a vezetőbírónak, hogy a pálya területén szurkoló vagy zavaró 

tárgy helyezkedik el. 

 Igaz Hamis 

5. Az első kanyar bármilyen irányú lehet, és a kanyartól a pályának legalább 6 

méter szélesnek kell lennie. 

 Igaz Hamis 
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6. A pályán legalább 5 kanyarnak kell lennie. 

 Igaz Hamis 

A verseny napján csak a versenyre benevezett versenyző mehet be, illetve gyakorolhat a 

pályán. 

 Igaz Hamis 

7. A célba érkezéskor a versenyző azonnal elhagyhatja a célterületet. 

 Igaz Hamis 

8. A versenybíró, versenyrendező, vagy valamilyen más pályán tevékenykedő 

hivatalos személy döntését el kell fogadni, fellebbezésnek helye nincs. 

 Igaz Hamis 

9. Minden versenyző annyi pontot kap egy selejtező futam során, ahányadik 

helyen érkezik célba. 

 Igaz Hamis 

10. A versenyzők az előfutamokban elért pontjukat tovább viszik a további 

futamokba. 

 Igaz Hamis 

11. A versenyzők területét a starthoz közel kell felállítani. 

 Igaz Hamis 

12. Minden pályának rendelkeznie kell közvetítőtoronnyal. 

 Igaz Hamis 

13. A főbírónak olyan helyen kell tartózkodnia, ahonnan az egész pályát jól 

beláthatja. 

 Igaz Hamis 
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Értékelőlap 

 Pontszám [elért/maximális] 

I. Kifejtendő kérdések /20 pont 

II. Rövid kérdések. /15 pont 

III. Igaz – hamis feleletválasztásos teszt /15 pont 

Összesen /50 pont 

 

Érdemjegy: 

0 - 20 pont – Elégtelen 

21 - 25 pont – Elégséges 

26 – 30 pont – Közepes 

31 – 40 pont – Jó 

41 – 50 pont - Kiváló 

 


