Záró tesztkérdések megoldása folyami evezős
természetjárás fejlesztési anyaghoz
1. Egészítse ki, hogy mi szerepel a vízi sportokra nézve az Új Széchenyi
tervben a fejlesztési célok között!
a) a vízi sportok és a vízi turizmus fellendítése
b) a kis- és középvállalkozások és a mezőgazdasági, a halászati és akvakultúra
ágazat versenyképességének javítása
c) a foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése,
d) az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő
beruházás
2. Melyek a sport fő csoportjai? Pótolja a hiányzót!
a) hivatásos
b) amatőr sport
c) iskolai- és diáksport
3. Igaz vagy Hamis? Írja a vonalra a H/I betűt!
Az országgyűlésnek nincs sporttal kapcsolatos feladata.___H__
A MOB vette át a különböző bizottságok feladatait.___I___
A sportszövetségek országos sportági szakszövetségek, a sportági szövetségek, a
szabadidősport szövetségek, a fogyatékosok sportszövetségei, valamint a diák- és
főiskolai-egyetemi sportszövetségek lehetnek.___I___
A sportegyesületek olyan gazdasági vállalkozások, amelynek a
cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény
alapján a cégjegyzékbe bejegyzett főtevékenysége sporttevékenység vagy annak
szervezése. __H__
4. Pótolja a hiányzó kifejezéseket!
Az élet a vizeken program az ország nyílt vizei által adott lehetőségek
környezettudatos kihasználását hivatott biztosítani korszerű, környezetbarát,
szabályozott működtetéssel rendelkező, komplex szolgáltatást nyújtó vízi
sporttelepek létrehozásával, amelyek a megújulási folyamatokat – kistérségi és
regionális szinten egyaránt – jelentősen segítik.
5. Milyen evezős sportokat különböztetünk meg? Írja be a hiányzó szót!
a) klasszikus evezős sport
b) kajak
c) kenu
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6. Hogyan nevezik a 18-20 evezőssel, kormányossal haladó speciális
formájú hajót?
a) party-hajó
b) sárkányhajó
c) csapathajó
7. Kösse össze az összetartozókat!
kajak

kenu

sárkányhajó
klasszikus evezős csónak
(kílbót)

Fából, fémből, textilből vagy bőrből készült
vízi jármű, amelyben a versenyző kéttollú
lapáttal hajtja hajóját; menetirányban ülve,
lábkormánnyal irányítva, evezve halad előre
a vízen.
Nyitott típusú légzsákkal ellátott hajó,
amelyet a kenus egytollú lapáttal, féltérdre
ereszkedve jobb vagy baloldalon, a
menetiránynak megfelelően evez.
18-20, a menetiránnyal szemben evező által
hajtott 13 méter körüli csónak,
az emberi erővel hajtott, hajónak, kompnak,
vízi sporteszköznek nem minősülő, vízijármű,
amelynek testhossza nem haladja meg a
kishajóra megállapított mértéket.

8. Mit kell tudni felügyelet nélküli, önálló csónakvezetéshez? Pótolja a
hiányzó kifejezést!Az vezethet önállóan,
a)
b)
c)
d)

aki a 14. életévét betöltötte
aki úszni tud
aki a vezetésben gyakorlattal rendelkezik
aki ismeri a Hajózási Szabályzat rendelkezéseit

9. Mit nem kell tartalmaznia a határvizeken való evezésre irányuló
kérelemnek? Karikázza be a választ!
a) a kérelmező természetes személy nevét, lakcímét, egyéb esetben a kérelmező
képviselőjének nevét, lakcímét,
b) vízitúra során történő határvízi közlekedéshez szükséges engedély esetén a
túravezető nevét, lakcímét,
c) a résztvevők számát,
d) a részvevők életkorát,
d) a közlekedés megkezdésének, valamint várható befejezésének időpontját,
e) a vízi jármű típusát, és ha van, akkor a nyilvántartási számát,
f) a határvízen való közlekedés útvonalát és a tervezett kikötési helyek
felsorolását.
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10.Mit jelentenek az alábbi jelzések? Párosítsa a képet a jelentéssel!

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Veszteglés tilos
Áthaladni tilos
Kedvtelési célú vízi-járművek közlekedése tilos
Hajók vízre bocsátása és partra húzása tilos
A jelzett területen kívül áthaladni tilos
A hajóút eltávolodik a jobb (bal) parttól

11.Milyen kötelező felszerelése van a csónaknak? Egészítse ki a hiányzó
szavakat!
mentőmellény, evező, horgony, kikötésre és horgonyzásra alkalmas és megfelelő
állapotú kötél vagy lánc, legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz, egy
elektromos üzemű, szokásos erősségű, fehér fényű, szükség szerinti irányba
fordítható fényforrás, a csónak üzembentartójának nevét és elérhetőségét
tartalmazó – a csónaktesten tartósan rögzített tábla.
12. Igaz vagy Hamis? Írja a megfelelő betűt a vonalra!
• Magyarországon az évi csapadékmennyiség 900-1200 mm közé tehető H
• A vízmérleg enyhén pozitív I
• Az ország vízfolyásainak túlnyomó többségét, vízhozamának pedig több
mint 90%-át a hazánkban eredő folyók adják H
• az ország teljes területe a Duna vízgyűjtőjének a része I
• Az időjárás hatására bekövetkező vízszint- és vízhozam ingadozását jelenti
• A hőenergia segítségével alakul ki a víz áramlása, a vízben található
zátonyok, és tulajdonképpen a folyómeder H
• a legnagyobb erejű örvények a vízfolyás sodorvonalán találhatók I
• a sodorvonal a leggyorsabban haladó víztömeg vonala I
• a vizeink szennyezettségét a forrás helye és az útjuk során elszenvedett
emberi szennyező hatások határozzák meg H
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• az evezősök nem zavarhatják meg a madarak költési idejét, mert akkor
még nincsenek vízitúrák H

13. Pótolja a hiányzó szavakat!
Az evezés és a vízitúrázás során az egyik legfontosabb feladat a tájékozódás,
amelybe beletartozik a térkép szakszerű ismerete, a táj, domborzat ismerete,
iránytűk, egyéb segédeszközök megfelelő használata, és a jó idő- és térérzékelés
14.Hogyan lehet tájékozódni még terepen? Pótolja a hiányzó szavakat!
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

csillagok állása segítségével
a növényzet segítségével
karóra segítségével
térkép segítségével
iránytűvel
térképpel
GPS-szel

15. Igaz vagy hamis az állítás? I/H
A programszervezővel szembeni elvárások:
legyenek átfogó ismeretei a közigazgatásról, a sportigazgatásról, a területén folyó
sportéletről, programokról, I
ápoljon jó kapcsolatokat a szervezetekkel, intézményekkel I
ismerje a vízi eseményeket, a gazdasági folyamatokat H
legyen udvarias, segítőkész, és megfelelően határozott az érdekérvényesítésben,
ne hagyja magát semmitől eltéríteni H
a feladat-végrehajtás során tartsa szem előtt a szakmaiságot, a résztvevők
érdekeit, de mindenekelőtt a cége érdekeit H
legyen érzéke arra, hogy észrevegye a programok kritikus pontjait, kellő
rugalmassággal legyen képes azokra reagálni I
16. Időszakok szerint milyen feladatai vannak a programszervezőnek?
A programszervező tevékenysége időrend szerint csoportosítva a túra előtti,
közbeni és utáni feladatokra tagolható.
17.Tegye sorrendbe a legfontosabb túra előtti teendőket 1-6-ig számozva!
1.
2.
3.
4.

célmeghatározás/célcsoport-kijelölés
részvételi kritériumok meghatározása
előzetes tájékozódás
helyzetelemzés
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5. útvonaltervezés
6. túraterv összeállítás
18. Milyen lehetőségek vannak a túraterv meghirdetésére?
Pótolja a szavakat!
a)
b)
c)
d)
e)

szórólapok,
hirdetések,
reklámok útján,
a médiában
közösségi oldalakon

19. Soroljon fel legalább három személyt, akivel Ön szerint a
szervezőknek mindenképpen tartania kell a kapcsolatot, akikkel együtt
kell működnie!
a túrázókkal
a hatóságokkal
a túravezetőkkel
kapcsolódó programok szervezőivel
a szponzorokkal
szakszövetséggel
20. A túrát követően a szervezőnek milyen fontosabb feladatai vannak?
Pótolja a hiányzókat!
a) gondoskodni kell a kifizetésekről, az elszámolásokról,
b) a közigazgatás érintett szerveivel, intézményeivel, sportegyesületekkel, iskolákkal
való kapcsolattartás
c) dokumentálás
d) a tapasztalatok összegzése, feldolgozása, és a szükséges tanulságok
levonása, közös megbeszélése
e) túrázókkal való utólagos kapcsolattartás,
f) a további lehetőségek felkutatása újabb programok szervezéséhez, a pályázatok
figyelemmel kísérése
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