
Versenyek bírói díjak és közreműködő létszámok 2017.01.01-től. 

 

 

  3-as bírói rendszer: Kadet, Junior és felnőtt Országos bajnokságokon, valamint a 

Fekete Gyémánt Kupa Kadet és Junior versenyén és az NB I. CSB döntőnél kell 

alkalmazni. Ezekre a versenyekre a Bíróbizottság többnyire nemzetközi bírókat jelöl. 

Az összes többi versenyre 2-es bírói rendszerű lebonyolítás az előírt.  

Abban az esetben ha: 

 2 szőnyeg van 2-es bírói rendszerben: 

 Szőnyegenként 2 fő bíró, összesen 1 fő tartalékbíró és 1 elnök, valamint a 2 fő titkár 

közreműködik. Ez összesen 8 fő. 

 3 szőnyeg van 2-es bírói rendszerben: 

 Szőnyegenként 2 fő bíró, összesen 2 fő tartalékbíró és 1 fő elnök, valamint 3 fő titkár 

kivéve a tv-s versenyt, mert ott 2 titkár közreműködik. Ez összesen 12 fő kivéve a tv-

s versenyt ahol 11 fő. 

 2 szőnyeg 3-as bírói rendszerben: 

 Szőnyegenként 3 fő bíró, összesen 1 fő tartalékbíró és 1 fő elnök, valamint 2 fő titkár 

közreműködik. Ez összesen 10 fő. 

3 szőnyeg 3-as bírói rendszerben: 

Szőnyegenként 3 fő bíró, összesen 2 fő tartalékbíró és 1 fő elnök, valamint 3 fő titkár  

kivéve a tv-s versenyt, mert ott 2 titkár közreműködik. Ez összesen 15 fő kivéve a tv-

s versenyt, mert ott 14 fő. 

  Tv-s lebonyolítás csak az OB-n kötelező. 

A tv-s lebonyolításnál a felszerelést az MBSZ biztosítja, de a kiépítő 2 fő személyzet 

(a bírói díjon felül) kap 10-10 ezer forintot, az 1 fő szállító személyzet 5 ezer forintot, 

melyet a rendező egyesületnek kell kifizetnie. 

 A versenyekre, az időmérőket, eredményjelző kezelőket és a challenge kezelőket, a 

rendezőnek kell biztosítania (de lehet a szövetségtől is a szükséges személyzetet 

kérni, de azt a rendező egyesületnek kell kifizetni). 

 

 



Bírói díjak 2017-ban: 

NK. bíró I.oszt. bíró II.oszt. bíró III.oszt. bíró Titkár 

17.000ft. 14.000ft. 12.000ft. 11.000ft. 15.000ft 

 

Plusz bírói díjak a hazai versenyeken: 

Elnöki pótlék     + 2.000,- Ft 

Esti mérlegelés    + 2.000,- Ft/fő maximum 2 fő/mérleg 

Reggeli mérlegelés    +1.000,- Ft/fő maximum 2 fő/mérleg 

Nem TV-s Eredményjelzők szállítása + 3.000,- Ft  

Útiköltség    versenyenként maximum 2 autót lehet elszámolni 

 

Nemzetközi bírók ellátmánya külföldi versenyek alkalmával. 

1-2 napos verseny   30.000 Ft 

3-4 napos verseny (VK)  45000 Ft 

5-7 napos verseny (EB-VB) 90000 Ft 

 

A fenti határozatot az MBSZ elnöksége xx/2016.sz. határozatszámon elfogadta. 

 

Budapest, 2016.12.14. 

 


