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VERSENYBÍRÓI TANFOLYAM TEMATIKÁJA ÉS IDŐBEOSZTÁSA 
 

 
ALAPOZÓ WORKSHOP 
 
Útjog: a 10-13. szabályok (60 perc) 
Jeleknél: a 18. szabály (60 perc) 
Általános korlátozások: a 15-17. szabályok (60 perc) 
Ebédszünet (60 perc) 
A verseny vezetése és pontszámítás: a 3. rész és az A függelék szabályai (60 perc) 
Akadályoknál: a 19-20. szabályok (60 perc) 
Egyéb szabályok: a 22-24. szabályok (30 perc) 
Érintkezés elkerülése: a 14. szabály (30 perc) 
 
 
VERSENYBÍRÓI TANFOLYAM 
 

1. nap 

 A szabályok bemutatása. Versenybírók minősítési rendszere 60 perc 

 A vitorlázás versenyszabályainak felépítése 
A Magyar Vitorlás Szövetség szabályzatai 
Osztályszabályok 
Szabályértelmezések (Case Book, World Sailing Q&A, MVSZ K&F) 
A versenybírók minősítési rendszerének bemutatása (jelentések beküldése, 
minősítések megújítása) 

 

 Versenybíróként elvárt magatartásformák. Versenybírók és fiatal 
versenyzők 

60 perc 

 Versenybírók etikai szabályzata 
Összeférhetetlenség kezelése 
Viselkedéskultúra, kapcsolattartás fiatal versenyzőkkel és támogató 
személyeikkel, kommunikáció, megjelenés 
IJ Manual kapcsolódó fejezetei: C, D 
Versenybírók etikai szabályzata 

 

 Versenyek áttekintése, versenyek rendezésének feltételei. Felkészülés 
egy eseményre. Versenybírói felszerelés 

60 perc 

 Versenyek kategóriái, versenyszervezés alapjai, szervezők kötelességei 
Felkészülés egy eseményre, versenykiírás és versenyutasítás, csapatvezetői 
és versenyzői értekezletek, együttműködés más bizottságokkal, csapatokkal 
Szükséges versenybírói felszerelés 
IJ Manual kapcsolódó fejezetei: E, G, H 
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2. nap 

 Versenyadminisztráció, tárgyalások 180 perc 

 Az óvási bizottság és a versenyiroda kapcsolata, adminisztratív tennivalók 
Tárgyalások fajtái (óvás, orvoslat, támogató személyekkel kapcsolatos, 
ismételt megnyitás), eljárások, tárgyalási technikák, bizonyítékok értékelése, 
tények és következtetések közötti különbség, döntések 
További eljárások (egyeztető eljárás, fellebbezés) 
IJ Manual kapcsolódó fejezetei: J, K, L, M 

 

 Ebédszünet 60 perc 

 

 Szituációs gyakorlatok 150 perc 

 Képzeletbeli esetek alapján tények megállapítása, következtetések és 
döntések csoportmunkában 

 

 A 2. és a 69. szabály 90 perc 

 Sportszerű vitorlázás 
A 69. szabály eljárása, tipikus példák helytelen magatartásra 
A 69. szabály eljárásának bemutatása egy példán keresztül 
IJ Manual kapcsolódó fejezetei: N 
World Sailing Misconduct Guidance 

 

 Konzultáció 60 perc 

 Felkészülési feladatok megvitatása, egyéb kérdések 

 

3. nap 

 Bíráskodás a vízen, a 42. szabály 120 perc 

 A 42. szabály bíráskodásának szemléletmódja 
A 42. szabály értelmezései, büntetési rendszerek 
Pozícionálás, adminisztráció, eljárási tippek, különböző osztályok 
IJ Manual kapcsolódó fejezetei: I 
Interpretations of Rule 42, Propulsion 

 

 Konzultáció 60 perc 

 Felkészülési feladatok megvitatása, egyéb kérdések 

 

 Ebédszünet 60 perc 

 

 Írásbeli vizsga 120 perc 

 


