Versenybírói vizsgakérdések
/Versenyszabályzat 2016/
1.) A versenyzők életkorának megállapításkor mit kell figyelembe venni N14, N16, N19 és az F15, F17,
F19 kategóriákban?
1. azok a versenyzők indulhatnak, akik a verseny évében töltik be a kategória számának megfelelő
életkorukat, vagy attól fiatalabbak.
2. a versenyzőknek legkésőbb a verseny évében kell betölteniük a kategóriájuk számával
megegyező életkorukat.
3. nincs életkori megkötés.
2.) A versenyzők életkorának megállapításkor mit kell figyelembe venni N35, N50, N60 és F40, F50,
F60, F70 kategóriákban?
1. azok a versenyzők indulhatnak, akik a verseny évében töltik be a kategória számának megfelelő
életkorukat, vagy attól fiatalabbak.
2. a versenyzőknek legkésőbb a verseny évében kell betölteniük a kategóriájuk számával
megegyező életkorukat.
3. nincs életkori megkötés.
3.) A versenyzők életkorának megállapításkor mit kell figyelembe venni N21 és F21 kategóriákban?
1. azok a versenyzők indulhatnak, akik a verseny évében töltik be a kategória számának megfelelő
életkorukat, vagy attól fiatalabbak.
2. a versenyzőknek legkésőbb a verseny évében kell betölteniük a kategóriájuk számával
megegyező életkorukat.
3. nincs életkori megkötés.
4.) Melyik versenyszámokat rendezik a 3.51 – 3.60 MHz közötti frekvenciasávban?
1. Rövidhullámú verseny
2. Ultrarövidhullámú verseny
3. Gyorsasági verseny
4. Foxoring verseny

5.) Melyik versenyszámokat rendezik a 144.500 – 144.900 MHz közötti frekvenciasávban?
1. Rövidhullámú verseny
2. Ultrarövidhullámú verseny
3. Gyorsasági verseny
4. Foxoring verseny
6.) Korosztályonként megkeresendő adók számát és a javasolt versenytávokat, írd be a táblázatba
(versenytáv a helyes keresési sorrend esetén légvonalban értendő):

Korosztályok

Táv (km)

N14

3-__

F14, N60, F70

4-__

N16, N19

__-8

N21

7-__

F21

__-12

F16, F19, F40

8-__

N35, F50

6-__

N50, F60,

__-7

7.) Lehet-e minősítést szerezni Rádiós Tájékozódási Futó versenyen, vagy bajnokságon, ha azt olyan
klub, egyesület, vagy szakosztály rendezi, amely nem tagja a MRASZ-nak?
1. igen
2. nem
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8.) Melyik bizottság feladata a verseny előkészítés megszervezése, lebonyolítása, a különböző
bizottságok munkájának összehangolása, versenyterv, a versenykiírás elkészítése, megküldése és a
nevezések visszaigazolása, a terep kijelölése, területhasználati engedély beszerzése a terület
tulajdonosától, vagy használójától.
1. Bírói bizottság
2. Rendezőbizottság
3. Műszaki bíró által felügyelt bizottság
9.) Melyik bizottság feladata a verseny műszaki-technikai megtervezése, megszervezése, és
lebonyolítása. A verseny rendezésével kapcsolatos összes műszaki jellegű feltétel megteremtése, az
esetleges hibák elhárítása. A verseny előkészítésének időszakában a technikai eszközök és a
szükséges tartalék készülékek és eszközök biztosítása, azok üzemképességének ellenőrzése és
biztosítása. Megszervezi a start-, és célhelyek berendezését, javaslatot tesz a műszaki
segédszemélyzet összeállítására. Feladatkörébe tartozik a telepítés kivételével a verseny technikai
feltételeinek biztosítása. Ellenőrzi az adók működését, és ha minden adó megfelelően működik,
javasolja a startbírónak a verseny megkezdését. Gondoskodik az adók működésének folyamatos
figyeléséről, az utolsó versenyző célba éréséig, vagy a szintidejének lejártáig. Ha a vezetőbíró úgy
dönt, megszervezi a vevőkészülékek szisztematikus, vagy szúrópróba szerinti ellenőrzését.
1. Bírói bizottság
2. Rendezőbizottság
3. Műszaki bíró által felügyelt bizottság

10.)

Melyik bizottság feladata a versenyszabályzat szerinti lebonyolítás biztosítása, gondoskodás a

versenyek szakszerű levezetéséről és értékeléséről, döntés a vitás, a szabályzatban nem rögzített
kérdésekben és az óvások elbírálása.
1. Bírói bizottság
2. Rendezőbizottság
3. Műszaki bíró által felügyelt bizottság

11.)

Melyik bíró feladata a bírói bizottság tevékenységének összefogása és irányítása? (Ő

gondoskodik a versenyszabályzat betartásáról, szabályszerű lebonyolításról. Szükség szerint - az
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illetékes bírón keresztül - intézkedik a műszaki problémák megoldására, az eredmények
kiszámítására és közzétételére).

12.)

1. Célbíró

4.

Telepítő bíró

2. Startbíró

5.

Adóellenőrző bíró

3. Vezetőbíró

6.

Műszaki bíró

Tilos versenyt rendezni azon a terepen, ahol (írd be a hiányzó adatokat):


A versenyzők testi _____________ a verseny során veszélybe kerülhet, valamilyen okból
nem biztosítható az azonos versenyfeltétel minden versenyző számára, olyanok a
___________________, hogy (mély folyó, elöntött terület stb.) a versenyző segédeszköz
nélkül nem tud megbirkózni vele, vagy annak megkísérlése során _____________ érheti,
lezárt, vagy magánterületen, ahová a verseny idejére a ___________________ engedély bármilyen okból - nem szerezhető be.



A területen a verseny időszakában robbantással művelt külszíni ______________, vagy
olyan ______________ van, amelyen lövészet folyik, vagy hasonló veszélyes üzem
működik, a verseny közben vadászat folyik, vagy ________________ vegyszerrel hatásidőn
belül permeteztek.

13.)

A kiválasztott versenyterepről országos és nemzetközi szintű minősítő versenyeken és

országos bajnokságokon a rendező biztosítson minden versenyzőnek olyan térképet, amely az
alábbi követelményeknek feleljen meg (írd be a hiányzó adatokat):


Méretaránya 1:________________ vagy ennél jobb legyen.



Legyen feltüntetve az északi irány, a lépték és az ______________________ köz.



Legyen

bejelölve

a

startvonal

helye

___

mm

él-hosszúságú

egyenlő

oldalú

____________________, a cél ____ mm átmérőjű, kettős _____________ piros vagy lila
színnel, ahol a céladó a kör középpontjában van. Ha a rendező nem tudja biztosítani minden
térképen a ___________ és a ___________ berajzolást, akkor mintatérkép alapján a
versenyzők is berajzolhatják azokat térképükre.


Legyenek feltüntetve az utak, a terepen lévő veszélyes helyek, zárt ______________, és ha
indokolt a __________________ határai.
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Javasolt a ___________________ futó térképek használata.

14.)

A START területet a versenyterep határain belül úgy kell kijelölni, hogy az a következő

feltételeknek feleljen meg (írd be a hiányzó adatokat):


Legyen alkalmas a ________________ és vendégek, csapatvezetők, edzők elhelyezésére.



Legyen alkalmas a versenyzők felkészülésülésére, ____________________, a versenyre.



Legyen alkalmas a terep irányába mutató _______db. kifutó folyosó kialakítására.



Legyen alkalmas a versenybírók, és a segédszemélyzet elhelyezésére, biztosítsa azok
zavartalan _____________________.

15.)

A start berendezésnél a következő feladatokat kell elvégezni (írd be a hiányzó adatokat):


A csapatvezetőknek, versenyzőknek és kísérőknek várakozó területet kell kijelölni, melyet
csak a __________________ engedélyével hagyhatnak el.



Műszaki átvevőhelyet kell kialakítani a versenyzők ______________________________
átvételére, és azok tárolására.



A start közelében _________________ területet kell kijelölni, amelyen csak az illetékes
bírók, rendezők és az induláshoz szólított versenyzők tartózkodhatnak.



A technikai területen kell az irányadók folyamatos figyelését folytató _____________ is
elhelyezni.



Ki kell alakítani két, a versenyterep irányába mutató maximum _______m hosszú
kifutófolyosót, folyamatos kordonnal, vagy bármilyen a versenyzők által ismert és jól látható
jelölőeszközökkel (pl. szalag, zászlók, krepp-papír, stb.), amelyen a ____________________
kötelező végighaladni.

16.)

A célterületet a versenyterep határain belül úgy kell kijelölni, hogy az alábbiaknak feleljen meg

(írd be a hiányzó adatokat):


Legyen alkalmas egy a versenyterep irányából _____________ folyosó kiépítésére és
várakozó, pihenő terület kijelölésére.



17.)

A célterületet úgy kell berendezni, hogy az alábbiaknak feleljen meg (írd be a hiányzó adatokat):
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Legyen könnyen megközelíthető a _________________ felöl.

A célba a várható befutás irányából maximum ______________ méteres befutó folyosót kell

kialakítani folyamatos kordonnal, vagy bármilyen a versenyzők által ismert és jól látható
jelölőeszközökkel (pl. szalag, zászlók, krepp-papír, stb.)


A befutó folyosó elején attól ________________ belül kell a céladót elhelyezni. Mivel a
céladó csak tájékoztató jellegű, azt a versenyzőknek nem kell megkeresni. A céladótól jól
láthatóan, a befutó folyosó elején is el kell helyezni egy, - az ________________ lévővel
megegyező -, ellenőrző eszközöket, SportIdent készüléket, amelyet szintén bójával kell
kiegészíteni. Befutófolyosó elején, elhelyezett ____________ eszközt minden versenyzőnek
használnia kell!



A célfolyosó végén _________ felirat alatt kell a célvonalat kijelölni. A versenyzők idejét a
______________ kell mérni. Ha a versenyen SportIdent rendszer működik, akkor a
célvonalon elhelyezett, bójával kiegészített, SportIdent készülékkel minden ______________
saját maga méri.



A célon a versenyzők csak a ___________irányából haladhatnak át úgy, hogy előzőleg
kötelezően végig kell haladniuk a befutó folyosó teljes hosszán. A befutó folyosó csak egy
irányban, a céladó felől a _____________________ felé futható.



A start-, a cél- és az átfutó ________________ a versenyzőknek nem szabad keresztezniük.



A versenyzők, és a vendégek számára ______________ területet kell kijelölni, ahol
pihenhetnek, átöltözhetnek és bevárhatják a verseny végét.

18.)

Az irányadók telepítésénél a következő szempontokat kell figyelembe venni(írd be a

hiányzó adatokat):


Az adók jelei a startnál a kifutó folyosó végén ______________ hallhatóak legyenek.



Az adók helyét tájfutó ______________ kell jelölni. A bója alakja: három négyzet által
határolt hasáb, minden oldala ___×___ cm-es és átlósan osztott. Színe: átlója mentén fehér és
narancs, vagy fehér és piros. A bóját függőleges, álló helyzetben kell elhelyezni úgy, hogy az
alja _____-____ cm-re legyen a földtől. A bóját az adótól maximum ___ m-re kell elhelyezni
úgy, hogy az adó helyéről könnyen észrevehető legyen. A versenyen használt bóják alakja,
elhelyezése és mérete minden adónál, és a célnál, azonos kell legyen egymással.



A bójákon fel kell tüntetni az adó hívójelét, vagy számát; és ha egyidejűleg RH és URH
verseny is folyik, a _______________ is. (pl. RH-E, URH-S, vagy RH-1, URH-3, CÉL, stb.)



A bójákon olyan ________________________ kell elhelyezni, amelyekkel a versenyzők
egyértelműen tudják igazolni az adók felderítését, kezelésük nem bonyolult, és a többi adónál
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lévővel nem téveszthető össze. Javasolt a SportIdent eszközök használata. Egy versenyen,
csak ___________________ típusú eszközöket lehet használni. Pl. csak különböző színű és
lenyomatú pecsét, zsírkréta, szúróbélyegző, SportIdent, stb.


Klasszikus versenyen az adók légvonalban ________ m-nél nem lehetnek közelebb
egymáshoz.



Az adókat úgy kell elhelyezni a terepen, hogy minden _______________ megközelíthetőek
legyenek.



TILOS az adókat megközelíthetetlen helyen, zárt területen, épületekben, drótkerítésekhez,
telefon- és villanyvezetékhez ______ m-nél közelebb elhelyezni



A céladó kivételével a startvonalhoz légvonalban _______ m-nél közelebb nem szabad
irányadót elhelyezni.

19.)

A versenyzők számára szintidőt kell meghatározni (írd be a hiányzó adatokat):


A szintidő, az - az idő, amelyen belül ____________ kell érniük a versenyzőknek. A
szintidőn túl célba érő versenyzőket az eredményjegyzékben fel kell sorolni, de nem szabad
őket _______________________.



20.)

A szintidőt a __________________ bíró határozza meg a várható győztes idő kétszeresében.

Az irányadóknak az alábbiak szerint kell működniük (írd be a hiányzó adatokat):


Az irányadók csak MOE, MOI, MOS, MOH, MO5 jeleket, a céladók pedig folyamatos
_____ jeleket sugározhatnak. Rövidhullámon A-1, ultrarövidhullámon 800- 1200 Hz-el
75±5%-ban modulált A-2 üzemmódban működhetnek.



Az adási sebesség 8-15 WPM. Kimenő teljesítményük rövidhullámon 3-5 W,
ultrarövidhullámon

0.25-1

W

legyen.

Az

antennák

polaritása

rövidhullámon

_________________, ultrarövidhullámon ___________________ a karakterisztikájuk
vízszintesen lehetőleg legjobb megközelítésben kör alakú legyen.


Rövidhullámon 3,51-3,6 MHz ultrarövidhullámon 144,5-144,9 MHz között működjenek,
legalább _____ppm frekvenciastabilitással.



Az adók _____percenkénti ismétlődő periódussal működnek az alábbiak szerint:
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1. percben az 1-es adó,



hívójele:



MO___



2. percben a 2-es adó,



hívójele:



MO___



3. percben a 3-as adó,



hívójele:



MO___



4. percben a 4-es adó,



hívójele:



MO___



5. percben az 5-ös adó,



hívójele:



MO___




6. percben ismét az _____-es adó működik, stb.

A céladó folyamatosan MO jeleket sugároz. Az irányadóknak, minden versenyző
____________, vagy az utoljára startolt versenyző _______________________ leteltéig, a
céladónak az utolsó versenyző _________________ éréséig kell üzemelni.

21.)

A versenyt mindkét versenyszámban a következők szerint kell végrehajtani (írd be a hiányzó

adatokat):


A versenyzőket startjuk előtt ____ perccel a start területre kell hívni. A starthoz szólított
versenyző a technikai területre csak egyedül léphet be. A bírók /segítők/ átadják a
versenyzőknek a térképeket. Ha a versenyen nem SportIdent rendszert alkalmaznak, akkor
___-___ perccel a rajt előtt a kitöltött startlapjukat is át kell adni. Kijelölik, a versenyzők
kifutófolyosóit, - ha több van -, majd a startvonalra állítják őket.



A vevőkészüléket a versenyzők csak a starthoz szólítás után kaphatják meg, de azt nem
kapcsolhatják be. A rendező döntése alapján a versenyzők csak a _________ jelzés után
vehetik fel a vevőkészüléküket (repülőrajt).



Az elrajtolt versenyzők a kifutófolyosót ______ percen belül kötelesek elhagyni, és az adók
bemérését csak ezt követően kezdhetik meg.



Műszaki hiba esetén a versenyző visszatérhet a starthelyre a tartalék készülékéért, de az
______________bírónál köteles azonnal jelentkezni. A készülékcsere a startidejét nem
változtatja meg, új rajtidővel nem indítható. A többi versenyzővel, edzőjével,
csapatvezetőjével nem beszélhet. Csak az ____________bíró engedélyével indulhat el ismét.

22.)

A versenyzők a versenyen csak a következő eszközöket vihetik magukkal (írd be a hiányzó

adatokat):
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A _________________készüléket,



A rendezőbizottság által biztosított ________________számot és térképet,



Bármilyen rendszerű _______________tűt, vonalzót, szögmérőt, térképtartót, órát.



A versenyző vevőkészüléke bármilyen rendszerű lehet, de az nem sugározhat ki semmilyen
frekvenciájú zavaró, vagy generált jelet, amelyet _______ m-nél nagyobb távolságról
indikálni lehet.



Minden versenyzőnek jogában áll a terepre magával vinni, - tartalék ________________
kivételével - bármilyen egyéb tartalék alkatrészt.

23.)

Ki kell zárni a versenyből azt a versenyzőt, aki (írd be a hiányzó adatokat):


A verseny közben más versenyzőnek ___________ nyújt, vagy maga segítséget vesz
igénybe. (Baleset kivételével!)



A verseny közben, vagy a rendezvény ideje alatt sportolóhoz _________________
magatartást tanúsít.



A rendezőbizottság előírásait vagy a bizottság tagjait _____________. A rendbontókat a
rendező

bizottságnak

jogában

áll

a

rendezvényen

való

további

részvételtől

_______________, eredményeit megsemmisíteni, és a verseny helyszínéről eltávolítani.

24.)

Eljárás üzemzavar esetén (írd be a hiányzó adatokat):


A soros versenyzők indítását az _______________ elhárításáig fel kell függeszteni.



Az elstartolt versenyzőknek minden ____ másodpercet meghaladó adáskimaradás esetén a
bírói bizottság periódusonként _______ percet jóváírhat.



Abban az esetben, ha a hátrányt szenvedett versenyző:



A hibás adószámát, a periódus kimaradás pontos idejét és a kimaradt periódusok
______________ a célba érkezéskor azonnal a célbírónak jelenti, mielőtt még a többi
versenyzővel beszélt.



A ___________bíró köteles ezt a pontosan írásban rögzíteni és a versenyzővel együtt a
felvett jegyzőkönyvet aláírni.



A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a versenyző _____________számát, nevét és a hibás
_____________ vonatkozó minden adatot, amit a versenyző közölni tud.



Jóváírás csak a bírói bizottság közös döntése alapján történhet, ahol a vezetőbíró, startbíró,
telepítő bíró, START műszaki ellenőr és a célbíró közösen dönti el a jóváírásra javasolt
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_______________ versenyzőnként külön-külön.

25.)

Versenyeredmények kiszámítása (írd be a hiányzó adatokat):


Az a versenyző ér el jobb helyezést, aki a _____________ idő alatt keresi meg
kategóriájában, az előirt adókat. Az előírtnál kevesebb adót megtaláló versenyzők csak azok
után sorolhatók be, akik az ______________ adókat megtalálták.



A cél területén tartózkodókat az eredményekről tájékoztatni kell. A ____________________
történhet írásban, nyomtatva, kifüggesztve, vagy képernyőről.



Az előzetes eredményjegyzék elkészülése után, a rendezőbizottság köteles azt írásban a
________________vezetők tudomására hozni.



Téves eredményszámítás esetén a csapatvezetők a vélt hiba észlelésekor azonnal jelezhetik a
___________bírónak, akinek meg kell vizsgálnia a bejelentést, és ha szükséges módosítania
kell az eredményt.

26.)

Versenyeredmények óvása (írd be a hiányzó adatokat):


Óvás csak _______________ nyújtható be.



A versenyszabályok megsértése a rendező, vagy egyes versenyzők részéről, vagy helytelen
_________________számítás esetén indokolt.



Az óvás szabálytalanság vagy értékelési hiba észlelésekor, de legkésőbb az előzetes
eredményjegyzék ismertetése után ________ percen belül nyújtható be.



27.)

Az óvások ügyében a _____________ bizottság a helyszínen köteles dönteni.

Gyorsasági versenyek (írd be a hiányzó adatokat):


A versenyt csak _____________ MHz lehet rendezni parkban, vagy olyan ligetes, ritka
erdőben, ahová a közönség is belát.



A versenyzőket ______________ perces időközönként kell indítani a XII/a. pontban leírtak
szerint.



A versenyterepen _______ öt adóból álló különálló pályát kell elhelyezni úgy, hogy az adók
egymástól és a be-, a ki- és az átfutó folyosóktól ________m-nél közelebb nem lehetnek.



A jeladókon kívül üzemeltethető egy átfutó adó, és egy céladó, folyamatosan, de egymástól
és a jeladóktól eltérő frekvencián. Az átfutó adót, folyosó ________, a távolsági szabályok
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betartása mellett úgy célszerű elhelyezni, hogy az, a ___________m-nél nem hosszabb átfutó
folyosóval együtt a közönség közelében legyen.


Az alkalmazott adók teljesítménye 0.3 … 1W között legyen.



Az adók frekvenciái és működésük:
F

Funkció

Hívójel

Sebesség

r
e
k
v
.
3 Jeladó 1 – 5

MOE …. MO5

50 PARIS

______

70 PARIS

MOE …. MO5

70 PARIS

5
1
0

K
H
z
.
3 Átfutó adó
5
4
0

K
H
z
3 Jeladó 1 - 5
5
7
0
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K
H
z
3 Céladó

______

50 PARIS

6
0
0

K
H
z

28.)

Foxoring versenyek (írd be a hiányzó adatokat):


A rendező szerv ________________ számú adót helyezhet el a versenyterepen. A jeladók
folyamatosan működnek. Csak olyan kis teljesítményű jeladókat szabad alkalmazni, amelyek
csak ____-______m távolságig hallhatóak. A hívójelük lehetőleg egyezzen meg a Rádiós
Tájékozódási Futó versenyen alkalmazott adókéval.



Az adók lehetnek azonos, de különböző frekvenciákon is.
A jeladók frekvenciáit, a hívójeleket, és az adók megtalálását igazoló eszközöket, a
versenyzőkkel a start előtt ismertetni kell. A Foxoring jeladóknál bójákat __ kell__nem
kell__- elhelyezni.



Minden versenyzőnek, térképet kell adni. A térképre, a rendezőnek be kell jelölni a start és a
célhelyet, valamint minden olyan _________ helyét, amit a versenyzőnek meg kell keresnie.
A jeladók helyét ___ mm átmérőjű piros, vagy lila színű körrel kell jelölni. A jeladó a kör
középpontjában van.



A versenyzőknek korosztályonként, a rendező szerv által meghatározott jeladókat kell
keresniük. A jeladók megtalálását csak ______ kezűleg igazolhatják az ott elhelyezett
eszközökkel.



Foxoring versenyeken is lehet váltó- vagy /és/ csapatversenyt rendezni, de annak feltételeit a
rendezőnek a ___________________ pontosan le kell írnia.
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