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1.
1.1

BEVEZETÉS
Jelen dokumentum célja a Magyarországon aktívan tevékenykedő vitorlás versenybírók működési és minősítési rendszerének leírása.

2.
2.1

ADMINISZTRÁCIÓ
A hazai versenybírók tevékenységét és minősítését a Magyar Vitorlás Szövetség (a
továbbiakban MVSZ) adminisztrálja. A feladat elvégzésével a Versenybíró Bizottságot
bízza meg.
Minősítések időtartama
A minősítések időtartama az első jelentkezők részére a sikeres vizsgát követő február
1-jén, az újrajelentkezők részére a megújítást követő év január 1-jén kezdődik, és az
azt követő év december 31-ig érvényes.
Jelentkezés minősítésre
(a) Az első minősítésre jelentkezők
(1) vegyenek részt az előre – az MVSZ weboldalán – meghirdetett vizsgával
egybekötött tanfolyamon,
(2) tegyenek sikeres írásbeli vizsgát,
(3) feleljenek meg az általános követelményeknek, és
(4) nyilatkozzanak, ha a tanfolyamot megelőző két évben versenyeken gyakornokként közreműködtek.
(b) A minősítésüket megújítani kívánók (újrajelentkezők)
(1) jelentkezzenek a minősítésük lejárásának évében október 31-ig az MVSZ
weboldaláról letölthető megújítást kérő űrlapon az MVSZ Versenybíró Bizottságánál, és
(2) feleljenek meg az általános követelményeknek.
A versenybírói tevékenységre vonatkozó általános követelmények.
A versenybíró
(a) legyen gyakorlott vitorlázó,
(b) rendelkezzen a versenyszabályok, kézikönyvek és egyéb ajánlások beható ismeretével,
(c) teljesítse a versenybíróként elvárt magatartásformákat,
(d) egészségi és fizikai állapota legyen megfelelő feladata ellátására,
(e) rendelkezzen jó megfigyelőképességgel,
(f)
látása és hallása (akár természetes, akár javított) legyen megfelelő ahhoz, hogy
tevékenységét végezze,
(g) járuljon hozzá a működő rendszer fejlődéséhez és a vitorlás versenyek szakmai
színvonalának emeléséhez.
Minősítés megszűnése
A versenybíró minősítése megszűnik, ha nem kéri annak megújítását vagy a 9.3 pontban leírtak szerinti vizsgálat ilyen határozattal zárul.

2.2

2.3

2.4

2.5

3.
3.1

A VERSENYBÍRÓK MINŐSÍTÉSI SZINTJEI
A hazai versenybírók négyszintű skálán minősülnek. Az alábbi táblázat foglalja össze,
hogy az egyes szintekkel milyen szerepek vállalhatók az MVSZ versenynaptárában
szereplő versenyeken:
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A versenyek kategóriái:
I.
Világ- és Európa-bajnokságok
Kiemelt nemzetközi versenyek (például Világkupák és Európa Kupák)
Országos Bajnokságok (faktorszám: 1,4)
II.
Ranglistaversenyek (faktorszám: 1,2)
III.
A Magyar Vitorlás Szövetség versenyrendszerében és az azon kívüli, más
kategóriába nem sorolható versenyek
Elsőként jelentkező, sikeres írásbeli vizsgát tett versenybíró C szintű minősítést kap.
Ha a vizsgát megelőző két évben igazoltan részt vett tárgyalásokon és P függelék szerinti vízi bíráskodásban, az MVSZ Versenybíró Bizottsága megfontolhatja a B szintű
minősítést.
ÓVÁSI BIZOTTSÁGOK
Az ebben a pontban szereplő előírások azokon a Magyarországon megrendezésre
kerülő vitorlás versenyeken érvényesek, ahol nem A vitorlázás versenyszabályai N
függeléke szerinti nemzetközi versenybíróság kerül kijelölésre.
Az I. és a II. kategóriába eső versenyeken egy legalább háromtagú, a versenyen közreműködő más bizottságoktól és testületektől független óvási bizottságot kell kijelölni.
Egyes óvási bizottságoknál kívánatos lehet alelnök kijelölése is. Az óvási bizottságoknak csak a minimális létszám felett lehetnek versenybírói minősítéssel nem rendelkező
tagjai.
Az I. és a II. kategóriába eső versenyeken az alábbi, egyesületi tagsággal kapcsolatos
követelményeknek kell teljesülnie:
(a) a tagok legalább három különböző egyesületnek legyenek tagjai,
(b) az óvási bizottság tagjai számának legfeljebb 50%-a lehet azonos egyesületnek
tagja, és
(c) az óvási bizottság elnöke és a versenyvezető nem lehet azonos egyesület tagja.
Az I. és a II. kategóriába eső versenyeken az óvási bizottság elnöke kijelölhet egy vagy
több legalább háromfős panelt úgy, hogy a panelekre is teljesülnek a 4.3 pont követelményei.
Amikor egy óvási bizottság létszáma betegség vagy más szükséghelyzet miatt nem
teljesíti a 4.2 pont követelményét, és nem áll rendelkezésre más megfelelő minősítésű
személy, összetétele megfelelő marad, ha nem marad független a versenyen közreműködő más bizottságoktól és testületektől, de a 3.1 és a 4.3 pont követelményei továbbra is teljesülnek. Az eredetileg legfeljebb négytagú óvási bizottságba legfeljebb
egy, az eredetileg legalább öttagú óvási bizottságba legfeljebb két tag hívható be ilyen
módon. A behívott tagok esetén különös figyelemmel kell lenni arra, hogy tevékenységük révén egy döntésnél ne álljon fenn velük kapcsolatban összeférhetetlenség.
Az MVSZ rendelkezhet úgy, hogy adott versenyek óvási bizottságait maga jelöli ki.
Amikor az MVSZ jóváhagyása szükséges egy óvási bizottság kijelöléséhez, a jóváhagyásról szóló értesítést ki kell függeszteni a hivatalos hirdetőtáblán.
A 42. SZABÁLY BÍRÁSKODÁSA
Az ebben a pontban szereplő előírások minden olyan Magyarországon megrendezésre
kerülő vitorlás versenyen érvényesek, ahol A vitorlázás versenyszabályai P függelékét
alkalmazzák és a versenyen nem A vitorlázás versenyszabályai N függeléke szerinti
nemzetközi versenybíróság kerül kijelölésre.
A 3. pontban leírt minősítési szintek mellett a 42. szabály bíráskodását illetően a versenybírók számára a következő kategóriák kerülnek megállapításra:
0
nem érdeklődik a 42. szabály bíráskodását illetően,
1
érdeklődik a 42. szabály P függelék szerinti bíráskodását illetően,
2
gyakorlott a 42. szabály P függelék szerinti bíráskodásában.
A versenybírókat az MVSZ Versenybíró Bizottsága évente sorolja be a kategóriákba az
alábbiak szerint.
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A következő évadban érvényes 1. kategóriába minden év október 31-ig jelentkezhetnek a versenybírók.
(b) A következő évadban érvényes kategóriákba sorolást minden év december 31-ig
végzi el az MVSZ Versenybíró Bizottsága a szerzett gyakorlat és a referenciaigazolások alapján.
Részvétel a 42. szabály P függelék szerinti bíráskodásában
Országos Bajnokságokon és ranglistaversenyeken a 42. szabály P függelék szerinti bíráskodása esetén erősen ajánlott, hogy minden motorosban működjön közre legalább
egy 2. kategóriájú versenybíró.
(a)
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A GYAKORLAT HITELESÍTÉSE, REFERENCIAIGAZOLÁSOK
A versenybírók minden – tevékenységükhöz kapcsolódó – esemény után pontot szereznek az alábbi táblázat szerint:
Tevékenység
Pontszám
részvétel az éves továbbképzésen
10
elnök
15
I. kategória
bíráskodás egy,
tag
12
az MVSZ verelnök
10
senynaptárában
II. kategória
tag
8
szereplő verseelnök
8
nyen
III. kategória
tag
5
P függelék szerinti vízi
1
bíráskodás egy futamon
a fentieken felül
részvétel egy tárgyaláson
1
egyéb versenybírói tevékenység
Versenybíró Bizottság döntése
(pl. oktatás, bizottsági munka segítése)
alapján
A versenyeken való részvételt követően, a verseny befejezését követő 8 napon belül a
versenyen közreműködő versenybírók legalább egyike köteles a MVSZ Versenybíró
Bizottságának benyújtani a kitöltött Versenybírói jelentés űrlapot.
ORSZÁGOS (vagy nemzetközi) és A minősítési szinttel rendelkező versenybírók készíthetnek referenciaigazolást egy versenybíró tevékenységéről. A kitöltendő referenciaigazolás letölthető az MVSZ weboldaláról, a kitöltött referenciaigazolásokat az
MVSZ Versenybíró Bizottsága a verseny befejezését követő egy hónapon belül fogadja.
ÚJRAJELENTKEZŐK MINŐSÍTÉSE
A kétévenkénti újrajelentkezés alkalmával az addig megszerzett gyakorlat alapján a
MVSZ Versenybíró Bizottsága a versenybíró részére új minősítési szintet állapíthat
meg.
A minősítési szintek megállapításánál az MVSZ Versenybíró Bizottsága elsősorban az
alábbi szempontokat veszi figyelembe:
(a) éves továbbképzéseken való részvétel gyakorisága,
(b) versenyeken való közreműködés, a hitelesített gyakorlat minősége, és
(c) referenciaigazolásokkal és más módon való hozzájárulás a működő rendszer fejlesztéséhez.
Az MVSZ Versenybíró Bizottságának minősítési szintekkel és kategóriákkal kapcsolatos döntései az MVSZ e tekintetben végleges döntései.
NEMZETKÖZI VERSENYBÍRÓK
A nemzetközi versenybírókat a World Sailing jelöli ki.
A nemzetközi versenybírók az MVSZ versenynaptárában szereplő versenyeken a 3.1
pont első táblázata szerint az ORSZÁGOS minősítési szintű versenybírókkal azonos
szerepeket vállalhatnak.
A nemzetközi versenybírókra a 2.3(b)(1), a 2.5 és a 7. pont nem érvényes.
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8.4

A nemzetközi versenybírók nemzetközi minősítésük megszűnését követően automatikusan ORSZÁGOS minősítési szintre jogosultak, amely a nemzetközi minősítés megszűnést követő második év december 31-ig érvényes.

9.
9.1

A VERSENYBÍRÓK MAGATARTÁSA
Az MVSZ Versenybíró Bizottsága fegyelmi eljárást kezdeményezhet, ha egy írásos
jelentés alapján tudomására jut, hogy egy versenybíró tevékenysége során tudatosan
megsértette a versenyszabályokat vagy a World Sailing vagy az MVSZ érvényben lévő
szabályait, rendelkezéseit vagy határozatának érvényesítésével kapcsolatos kötelezettségét, megsértette a jó modort vagy a sportszerűség elvét, vagy a sportot méltatlan
helyzetbe hozta.
Az eljárást egy legalább háromfős, független bizottság végzi, amelynek tagjaival kapcsolatban nem áll fenn összeférhetetlenség. Tagjai alapvetően: a Versenybíró Bizottság elnöke, a Fellebbviteli Bizottság elnöke és a Versenyrendező Bizottság elnöke. Ha
összeférhetetlenség miatt bármelyik tagot helyettesíteni kell, a helyettesről az MVSZ
Versenybíró Bizottsága gondoskodik.
Az eljárás eredményeképp a versenybíró minősítési szintje azonnali hatállyal módosítható, vagy tevékenysége adott időtartamra korlátozható, szüneteltethető vagy minősítése megszüntethető.

9.2

9.3

10. A SZABÁLYZAT HATÁLYA
10.1 Az MVSZ Versenybíró Bizottsága a szabályzat következő évre vonatkozó módosítását
minden év december 31-ig teheti meg.
10.2 A szabályzatot az MVSZ Versenybíró Bizottsága a 6/2017 (11.06) határozatával fogadta el.
10.3 Az MVSZ Elnöksége a szabályzatot a 117/2017 (11.23) határozatával hagyta jóvá.
10.4 A jelenlegi kiadás 2018. január 1-jén lép hatályba.
A Magyar Vitorlás Szövetség Versenybíró Bizottsága
2017. november
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