
1 
 

4. Tájékoztató a versenybírói testület munkájáról 

2021/2022-es szezon: 

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

aktualizálása 

• 2021 őszén vizsgázott 8 versenybíróból, a szezon végére és most az új szezon kezdetére 

4 versenybíró maradt aktív, tehát a korábbi tapasztalat és a nagy fluktuáció itt is 

igazolódik. 

• 2022 őszén tartott képzésen 5 új versenybíró vizsgázott sikeresen. Ha 2-3 aktív bíró meg 

tud maradni, akkor a 2021 év elején jelzett, szükséges 8-10 állandó versenybíró megléte 

sikerülhet Rózsás Margóval és szükség esetén Kiss Bálinttal kiegészülve. 

• Az új versenybírókra az alábbi kimutatás alapján is óriási szükség volt – feltüntetve a 

mérkőzésszámot, ahol versenybírói munkát látott el. 

o Puskás Csilla – 36 mérkőzés 

o György Szilvia – 35 mérkőzés 

o Böndör Dániel – 23 mérkőzés 

o Kiss Balázs – 13 mérkőzés 

o Böndör Márton – 11 mérkőzés 

• A 2021/2022-es szezonban tehát teljesült az, hogy fókuszáltan, gyakori monitorozással, 

sok kommunikációval ki tudtunk nevelni és meg tudtunk tartani új versenybírókat, 

melyhez nagy mértékben hozzájárult az az MCSZ támogatás, melyet a versenybírók 

díjazásának növekedésével tett. Kiss Bálint, de főképp Rózsás Margó jelentős 

szerepvállalásával az új bírók folyamatosan támogatva voltak, a szezon második felére 

odáig eljutva, hogy önállóan vállalhattak mérkőzést. Bálint 47, Margó 98 mérkőzésen 

bíráskodott, ez jól mutatja, hogy ezeket a terheltségeket tovább kell csökkenteni. 

2022/2023-as szezon: 

• 2022/2023-as szezonban a tavaly vizsgázott 4 versenybíró már haladó stádiumba lépett. 

Közülük Böndör Dániel a gyakorlati operatív bírói feladatokat is ellátja, ami az országos 

bajnokságokra vonatkozik, szabályfrissítés stb. Tehát a versenybírói rendszer 

felfutásával, hogy várhatóan ebben az évben nem szükséges annyi „közös” bíráskodás, 

illetve nagyobb a merítési bázis is, tovább csökkenthető Margó, illetve Bálint 

terheltsége és szerepvállalása. Pozitív visszajelzés, hogy az idén vizsgázott bírók közül 

4-en is jelentkeztek a szezon első MCSZ versenyére, a Magyar Kupára. 

• 2022. évi WCF szabályok frissítése, magyarosítása folyamatban van, illetve az új 

középvonal kísérleti szabály is publikálásra került a játékosok felé, ahol egy pontosítás 

miatt még egyeztetünk a WCF-el. 

• A válogatottak számára és az aktív versenybírók számára fontos Rule Book-ok szintén 

beszerzés alatt vannak már. 

• Leírásból és az aktuális helyzetből is látszik, hogy a versenybírók megtartása és képzése 

továbbra is fontos és akut feladat a Szövetség számára. 

 

2022. október 4. 

Kiss Bálint 


