
1 
 

4. Tájékoztató a versenybírói testület munkájáról 

 

Jelenlegi helyzet a 2021/2022-es szezonban: 

• Seprű protokoll, csere protokoll, versenybírói feladatkörök – kidolgozása és 

aktualizálása – UEP edzői segítséggel, az első verzió véleményeztetés alatt van, 

általános szabályismertető képzés – Patonai Ágnes nemzetközi versenybíró vezetésével 

(Óvási ügy következtében) 

 

• Aktív bírói létszám a felére csökkent (Óvási ügy utóhatása) - 4-ről 2-re 

 

• 2021/2022-es szezon elején 2 aktív sokat bíráskodó versenybíró volt/van, szükség 

esetén 3-4 aktív curlinges kérhető meg alkalmi bíráskodásra (bírói vizsgával 

rendelkeznek) 

 

• Akut probléma – Azonnali cselekedeteket igényelt 

 

• 2021. október 17-e (vasárnapra) kezdő versenybírói képzést hirdetett meg az MCSZ – 

7 jelentkezőből, 4 egyetemista vett részt a képzésen (ingyenes képzés hátránya, 

részvételi díjért meg kétséges, hogy jönnek e). Versenybírói képzésre a versenybírói 

karriermodell és a képzési tematika aktualizálva lett (4 éve nem volt bíró képzés) 

 

• A versenybírói képzést egyetemi platformokon hirdettük a rövid idő alatt – bírói képzés 

tematikáját és az aktualizált versenybírói karriermodellt megosztotta a Testnevelési 

Egyetem és a BEAC (TE: Téli tábor 2 évfolyam csoportja kb. 180 hallgató, FB 

rekreációs csoport, BEAC: weboldal és FB) 

 

• 4 egyetemistából 3 jelentkezett a Magyar Kupára bíráskodni, 1 fő pedig az Ifi VB 

Kvalifikáción is betanul. Megtartási nehézségek. 

 

Tervek 2021/2022 további részére: 

• 4 fő nem elég, csak nem kritikus a szám, főleg, hogy nagyon friss, ezért megmaradásuk 

kérdéses. Még 2 versenybírói képzés megtartása (december elején: Sportallas.hu 

Újbuda körzet célzottan, helyileg is közel legyenek, január közepén/végén újabb TE és 

BEAC pörgetés kicsit több idővel. Vizsgák után, de még a második félév előtt). TE téli 

tábor csoportja idén decemberben megismerkedik a curlinggel, ez egy jó lehetőség 

lehet. 

 

• Jó lenne elérni a 8-10 állandó aktív versenybírót (ahol lehet rotálni, ha valaki kidől nincs 

kritikus helyzet) és emellett pedig, ha mégis kell riasztani valakit van 3-4 aktív 

curlinges. 
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• 2021-es szabálymódosítások átvezetése és publikálása. Angol verzió honlapon napokon 

belül frissítve az aktuális és a módosításokkal való kiemelt verzió elküldve a 

Főtitkárnak. Magyar verzió folyamatban – kidolgozás UEP Edzői segítséggel. 

 

• 10db RuleBook rendelése (válogatottak, versenybírók, pálya) 

 

 

Bírók megtartásához véleményem szerint az alábbi intézkedések szükségesek: 

• Bírói díjazás emelése. Jelenleg 4.000Ft/mérkőzés – 2019. márciusában lett utoljára 

emelve (Mivel az őszi versenyeknek az MK-val vége 2022-től ha bevezetnénk egy 

megemelt díjazást, akkor közel 3 év telik el). Javaslom az 5.000Ft/mérkőzés (Átlagos 

8endes mérkőzés szünetekkel 2-2,5 óra, de 20-25perc melegítés előtte, valamint a 

bírónak előbb kell érkeznie, tehát kb. 3-3,5óra a helyszínen, ehhez jön még az utazás). 

Versenyképesebb más egyetemi opcióhoz. 

 

• Bíráskodás mellett egyéb feladatok felajánlása plusz térítésért (jelenlegi friss 

egyetemista bírók közül valakit az adminisztráció+pénzügy érdekelne – ő Főtitkár 

mellé, van, akit a szervezési és szakmai dolgok – Sportigazgató mellé. Jelenleg 

betöltetlen az Edzői és Versenybírói Testületvezető is (Sportigazgató látja el) – ezeket 

kb. 1 év gyakorlat és rendszeres bíráskodás mellett, már egy egyetemista is eltudja látni, 

akinek az elképzeléseibe is illeszkedik. (Feladatokra kapacitálható személyek 

korlátozottak, ezért nem csak gondolom jónak) 

 

• Lemorzsolódás elkerülése végett nyári hónapokra, szintén fix térítés, szerződés 

ellenében mondjuk, ha vállalja, hogy 2 évig az MCSZ rendelkezésére áll, mint 

versenybíró (a január-május nagyon intenzív, szeptember-decemberben kevesebb a 

mérkőzés, de van lehetőség, nyár kiesik). 

 

Fluktuáció így is lesz, de jó lenne a bírói létszámot növelni, illetve a fluktuációt csökkenteni 

(alapszak 3 év, osztatlan testnevelő tanár 5 év). Évek óta alacsony a bírói létszám, mostanra ez 

kritikussá vált, ahhoz, hogy ne legyen probléma MCSZ által szervezett versenyeken költeni kell 

erre a részre is. 

 

 

 

2021. október 26. 

Kiss Bálint 


