
Tisztelt Elnökség! 

A 2019-es évre a Bíróbizottság a következő javaslatokat szeretné benyújtani: 

1. A versenyeken az orvosi vizsgálat korábban legyen megkezdve, mint a 

mérlegelés, mert sok esetben 2-3 mérleg van és csak 1 orvos. Ha lehet, 30 perccel a 

mérlegelés előtt. A rendező gondoskodjon arról, hogy valami jelölő eszközt 

biztosítson az orvosnak, aki azzal megjelöli azt a versenyzőt, ha részt vett az orvosi 

vizsgálaton. 

2. A szülői engedély csak a hivatalos formanyomtatványon legyen elfogadható 

minden versenyen, ennek hiányában a versenyző ne indulhasson a versenyen. Ezt 

azért tartjuk fontosnak, mert már több nemzetközi versenyen, sőt világversenyen is 

előfordult, hogy nem volt külön engedély és így veszélybe került az adott versenyző 

indulása. Úgy gondoljuk, hogy jobb, ha egy hazai versenyen tanulja meg egy edző és 

gyerek, hogy mire van szüksége a versenyen való részvételhez. 

3. A hazai versenyek titkári díjazásai nem változnának, csak azt szeretnénk, ha 

részletezve lenne, hogy hogyan tevődik össze: 

- gépes verseny: napi 50 000 Ft ( 10 000 Ft/fő berendezési költség és 15 000 Ft/fő 

titkári díj). 

- hagyományos verseny: napi 16 000 Ft/fő titkári díj 

4. A nemzetközi (UWW) versenyek díjazásában a következő változtatásokat 

szeretnénk, mert az új lebonyolítási rendszerrel meghosszabbodtak a versenyek: 

- 1-2 napos verseny  30 000 Ft 

- 3-4 napos verseny  45 000 Ft 

- 5-7 napos verseny  90 000 Ft 

- 8-9 napos verseny  120 000 Ft 

5. A bírói hibák és panaszok kivizsgálásának folyamata a következőképpen 

alakulna: 

- a vitás eseteket a verseny elnökének kellene jelezni a verseny folyamán, amely 

bekerülne az elnöki jelentésbe és a bíróbizottság vizsgálná ki és hozna döntést ez 

ügyben. Ha a bíróbizottság bármely tagja érintett, akkor az nem vehetne részt az 

ügy kivizsgálásában. 



- ha a verseny helyszínén azt nem jelezték és nem került be az elnöki jelentésbe, 

akkor utólagosan már ne lehessen elfogadni a reklamációt 

- az esetek kivizsgálásához továbbra is csak a versenyen készült hivatalos challange 

kamera felvétele alapján kerülhet sor 

- lehetőség szerint az országos versenyeken jó lenne, ha szőnyegenként két kamera 

lenne a jobb láthatóság érdekében. 

6. A felnőtt Kf, Szf és Női OB-n valamint az Extraliga és NB I CSB-n a hármas bírói 

rendszer visszaállítása. 

7. A hazai és nemzetközi bírói ruha megvásárlásának anyagi támogatása. 

8. A nemzetközi bírók idegen nyelv tanulásának anyagi támogatása. 
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