T 1269-06/1/2

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló
133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján:
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:
52 813 02 0000 00 00

Sportszervező, -menedzser

Sportszervező, -menedzser

Tájékoztató
A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!
Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell
tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia.

Értékelés
Összesen:

100 pont

100% =

100 pont

A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 50%.
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1.

Igaz-hamis állítások (4 pont)
Helyes válaszonként 1-1 pont.

I/H

1.1. Nem szükségszerűen káros minden konfliktus.

---------

1.2. Demokratikus vezető esetén jó a szervezettség, a munkafegyelem.

----------

1.3. A lineáris szervezeti forma esetén az elsődleges munkamegosztás tárgyi elvű,
azaz a szervezetet termékek, vevők vagy földrajzi értelemben vett piaci régiók
szerint tagolják.
---------1.4. A motiváció alapja a motiváló személy maga.

----------

2. Karikázza be a helyes válaszokat! Egy feladaton belül több jó megoldás is
előfordulhat.
(16 pont)
Helyes válaszonként 2-2 pont.
2.1. Az autokratikus vezető
a, rákényszeríti akaratát másokra.
b, a csoporttagok sokrétű együttműködésére épít.
c, minden döntést ő hoz, szigorú a fegyelem.
2.2. A versenykiírás tartalmazza
a, a verseny helyét, idejét.
b, a versenyszámokat és azok sorrendjét.
c, a helyezettek díjazását.
2.3. A sportoló értékelése során
a, a dicséret nem helyettesíthető pénzjutalommal.
b, akik együtt dolgoztak együtt legyenek jelen munkájuk értékelése során.
c, figyelmeztetni nyilvánosan kell.
2.4. Sportversenyek szervezése esetén a befektetett energia nagyságrendjére utaló
százalékos arányok:
a, előkészítés 60%, konkrét megrendezésével kapcsolatos feladat 30%, utómunkálatok
10%
b, előkészítés 30%, konkrét megrendezésével kapcsolatos feladat 60%, utómunkálatok
10%
c, előkészítés 10%, konkrét megrendezésével kapcsolatos feladat 60%, utómunkálatok
30%
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3.
3.1 Készítsen éves munkaterv vázlatot saját/választott sportágban (klub, egyesület,
szakosztály)!
(20 pont)
3.2 Ebben a sportágban egy edzőtábor megszervezésével bízzák meg. Írja le, hogy
milyen edzőtábort szervez, majd sorolja fel, hogy milyen szervezési teendői vannak a
lebonyolítási és befejezési fázisban!
(Felsorolásonként 2-2 pont, összesen maximum,30pont.)
3.3 Soroljon fel motivációs eszközöket, melyekkel az edzőtábor szervezésében részt vevő
munkatársait motiválná! (Felsorolásonként 2-2 pont, összesen maximum 20 pont)
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Értékelő lap
Típus
B
B
C
C
B
B
B
B
B
C

C
B

Szakmai ismeretek
alkalmazása a szakmai és
vizsga-követelmény szerint
A döntés fogalma
A fontosabb vezetői
feladatok és jellemzőik
Vezetési stílusok jellemzői
A konfliktushelyzetek és
kezelésük technikái
A fontosabb vezetői
feladatok és jellemzőik
Sportvezetési stílusok
Az eseményszervezés
folyamata
A sportvállalkozások
szervezésének és
működtetésének szabályai
A sportmenedzser funkciói
Sportesemények
tervezésének, szervezésének
és lebonyolításának
fontosabb szabályai
A sportszövetségek feladatés hatáskörének jellemzői
A beosztottak ösztönzésének
módszerei és eszközei

Az információtartalom vázlata
alapján

Pontszámok
Max.

Igaz-hamis

4

Felelet-választás

16

Éves munkaterv

20

Edzőtábor szervezés

30

Motiválás

20

Összesen
Szint
Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint
4
Beszédkészség
4
Fogalmazás írásban
Összesen
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint
Szervezőkészség
Személyes
Döntésképesség
Irányítási készség
Társas
Motiváló készség
Prezentációs készség
Áttekintő képesség
Módszer
Tervezés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Összesen
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Elért

90
Max.

Elért

10
10
Max.

Elért

100

