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Versenybírói képezés
A hazai versenybírók képzésére, továbbképzésére, vizsgáztatására,
nyilvántartására vonatkozó szabályzatot 2013-ban készítettük el. Az Elnökség
ezt a Szabályzatot 2014-ben fogadta el.
A MÚSZ alapszabályzata értelmében a bírói képzést első sorban a Megyei
Szövetségek végzik. A szabályzat alapján kell a megyéknek versenybírói
képzéseket tartani. Sajnos több Megyei Szövetség pénz hiányában megszűnt, itt
a versenyeket rendező egyesületek szervezik és tartják meg a vizsgákat. (Csak a
MÚSZ tagszervezetei által megrendezett versenybírói tanfolyamokat fogadta el
a Bizottság.)

Vizsga menete: Vizsgát előre be kell jelenteni. A tanfolyamot megfelelően
képzett, Nemzetközi vizsgával rendelkező versenybíró tarthat. A vizsgáztató a
jegyzőkönyvvel igazolja a vizsgát és a Versenybírói Bizottság Elnökeként ez
alapján készítem el a versenybírói kártyákat. (Sajnos ez még mindig papír alapú,
laminált kártya. Kívánatos lenne lehetőség szerint plasztik kártyára váltani, mint
a Diákigazolvány és új vizsga esetén újabb bélyeggel hitelesíteni, aktualizálni a
már meglévő kártyát.)
Versenybírói képzés rendszeresen ott tartanak, ahol sok verseny illetve országos
bajnokság kerül megrendezésre. Sajnos vannak megyék, ahol egyáltalában nem
tartanak bírói vizsgákat, nincs is rá igényük. !?!
Ezt a hiányos helyzetet próbáltuk megoldani 2016. május 8-án Kecskeméten
tartott MÚSZ Versenybírói Bizottsága által szervezett versenybírói tanfolyamon.
Ez az első képzés, amit a VBB szervezett.
A képzésre az ország minden tájáról érkeztek. Összesen 50 fő vett rajta részt.
E pozitív tapasztalat nyomán javaslom, hogy a MÚSZ szervezzen
versenybírói képzéseket minden régióban. A megfelelő színvonalon képzett,
megfelelő
számú
versenybírók
feltételei
annak,
hogy
a
versenyszabályzatnak megfelelő versenyeket bonyolíthassanak le a
rendezők.
Nyilvántartás:
2013. januárjától vettem át a Versenybírói Bizottság vezetését, innentől kezdve
van nyilvántartás vezetve, ami a vizsgázott bírók összességét tartalmazza.
Évek során vizsgázott bírók:
2013-ban 302 fő
2014-ben 224 fő
2015-ben 93 fő
2016-ban 351 fő
A 2016-os évben érvényes
versenybírók megosztása:
-

II. osztályú versenybíró
I. osztályú versenybíró
Országos
Nemzetközi

versenybírói

559 fő
246 fő
140 fő
25 fő

jogosítványokkal

rendelkező

Sajnos a mai napig nincs megoldva a bírók gyakorlati helyeinek és elvégzett
munkájának a nyilvántartása. A vizsgáztatást követni tudjuk, de a gyakorlatot,
amit a versenybírói képzési szabályzat is megköt, nem tudjuk ellenőrizni.
Bízom benne, hogy az új versenyrendezői programban ez megoldott lesz.
Versenybíróság a gyakorlatban:
A másik fontos feladatunk, hogy a MÚSZ versenynaptárban szereplő Országos
Bajnokságok levezető elnökére és indítójára javaslatot teszünk az Elnökség
felé.
A 2016-os évben 10 medencés bajnokság került megrendezésre. Minden
országos bajnokságot problémamentesen levezették a kijelölt gyakorlott
elnökök. Az elnökök jelölése előre leegyeztetett, a javaslatról minden levezető
elnöknek tudomása van.
A 2016-os évben felmerült problémákat és annak megoldási javaslatait már
korábban elküldtem, de jelen anyaghoz is csatolom.
Minden Országos Bajnokság előtt a kijelölt levezető elnöknek kötelező a
versenyszabályzatból tájékoztatást tartani, illetve a verseny idejére az elvárásait
ismertetni a versenybíróság tagjaival. Így tudjuk biztosítani az versenyek
szabályoknak megfelelő lebonyolítását. A Országos Bajnokságok rendezését
pályázat útján nyerik el a rendezők, a versenybíróságot nekik kell felkészíteni a
versenyre. A versenyeken jelenlévő elnök a versenybírók munkáját és a
szabályok betartatását tudja ellenőrizni. A nem megfelelően képzett
versenybírókra cserét kérhet, ha van tartalék versenybíró. Mivel a versenyek
nagyrésze munkanapra esik, nehéz megfelelő létszámú és tapasztalt versenybíró
gárdát összeszedni. Ebből a szempontból jobb lenne, ha a versenynapok inkább
a hétvégére esnének.
„Új” levezető elnököt (vizsgázott, de levezetői gyakorlattal még nem
rendelkező bíró) az első évben csak gyakorlott verseny elnök mellé osztottuk és
utána következő évtől kaphat önállóan versenyelnöki feladatot. Ezt idén is
kérném támogatni az Elnökség részéről, mert csak gyakorlott, tapasztalt
versenybírót lehet jelölni a nemzetközi listára.
Bizottság működése a gyakorlatban:
A Bizottsági tagokkal a kapcsolattartás folyamatos e-mailon és telefon
keresztül, e mellett minden évben az Országos Bajnokságok előtt bizottsági ülés
tartunk.
Itt az elmúlt év tapasztalatait és felmerült problémáit átbeszéljük, illetve a
következő szezon elvárásait. Bevezetésre került az OB-n a versenybírói jelenléti
ív. Használjuk a kizárások formanyomtatványát, mely tartalmazza a kizárások

pontos hiba leírását. Például a jegyzőkönyven csak szabálytalan úszás jelenik
meg, míg a pontos hibát az egyesület képviselője felé megtudjuk mutatni.
A versenykiírással kapcsolatosan felmerült kérdéseket átbeszéljük. Több
esetben az edzők nem úgy értelmezik a kiírást mint ahogyan azt szánták, itt a
pontosítás érdekben javaslatokat teszünk. Tapasztalat sajnos sok edző nem
olvassa el a kiírást, nem is tudja a kiírás szabályait, így sok hibát vét.
Versenyszabályok karbantartása folyamatos. 2015-ös évben szabályok újra
lefordításra kerültek és ennek összefoglalása a 2016-os év elején került
kiadásra. Az aktuális szabályokat tartalmazó szabálykönyvet minden 2016-os
évben vizsgázott versenybíró kézhez kapta. (Ezeket a vizsga rendezőinek
kellett személyesen átvenni a MÚSZ-tól.)
Remélem sikerült átfogó képet festenem a munkánkról.
Békéscsaba, 2017. február 14.
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