
1. Csapatbajnokságok lebonyolítási formái. Gurítás szám, értékelés?

Verseny megállításának, beszüntetésének szabályai?

100 gurításos verseny 77. gurításánál műszaki hiba miatt félbeszakad a verseny. Mi a teendő?

Hány golyót kell minimum biztosítani mérkőzésenként
Önálló golyótároló
Közös golyótároló esetén?

2. Sportigazolványban mit kell ellenőrizni?

Sorolj fel minimum 3 sportszerűtlenséget?

Helyi csapatok mérkőzése esetén mi a teendő késés esetén?

Ismertesse a játéktér méreteit?

3. Edző, segítő feladata csapatbajnoki mérkőzésen?

Mikor érvényes a sportorvosi engedély?

Versenyjegyzőkönyv mit tartalmaz? (kötelező, ill. lehetséges tartalom)

Golyó szabványos mérete?

4. Mit tartalmaz a versenykiírás?

A verseny 10 percnél hosszabb félbeszakítása esetén a folytatáskor végezhető-e bemelegítő gurítás?  Ha
igen mennyi és hogyan?

Csapatlétszámok, bajnoki osztályok, értékelés?

Bábú jellemző méretei?

5. Korcsoportok, sportév kezdete?

Lehetséges eredmények SL, NBI, NBII csapatbajnoki mérkőzésen?

100 gurításos verseny 15. gurításánál műszaki hiba miatt nem folytatható a verseny. Mi a teendő?

Mennyi találatérzékelési időtartamot kell verseny alatt biztosítani? Ellenőrzés módja?

6. Versenyek időtartama?

Mi számít érvényes találatnak?

Sorolj fel minimum 3 szabálysértést?

Mennyi bábút kell biztosítani pályatestenként?

7. Rajtlista leadásának, megőrzésének szabályai?



Mik az alkalmazható jelzések a játéktéren?

Hogyan értékeljük a gurítás eredményét, ha 
 a  golyó becsapódása előtt eldől a bábu?
a golyót a versenyző nem a gurítódeszkára helyezet?
a golyó becsapódása előtt az automata a bábukat felemeli,
a versenyző kezéből kiesik a golyó és a pályatest felé kigurul?

Pálya és felszerelésének ellenőrzése?

8. Mit teszel ha nem volt lent minden bábú, de a játékos már kigurította a golyót?

Ki nyitja meg és zárja be a csapatbajnoki mérkőzést? Hogyan?

Játéktér jelentősége és szerepe?

Pálya minősítési lap érvényessége, jelentősége?

9. Mikor adható engedély a versenyzőnek versenyzésre?

Mi a különbség technikai csere illetve sérülés miatti csere esetén?

Mi a teendő nagymértékű késés esetén, vidéki csapat esetén?

Mennyi bábút kell biztosítani pályatestenként?

10. Hogyan cserélnek pályát a játékosok mérkőzés közben, 4-es és 6-os pályán?

Mi a tennivaló automata pálya meghibásodása esetén?

Figyelmeztetések és következményei?

Ismertesse a játéktér méreteit?

11. Mi a teendő vidéki csapat késése esetén?

Játékos cserék és szabályai?

Bemelegítő gurítások a különböző bajnokságban?

Hány golyót kell minimum biztosítani mérkőzésenként
Önálló golyótároló
Közös golyótároló esetén?


