
FELHÍVÁS ATLÉTIKAI VERSENYBÍRÓ KÉPZÉSRE 
 
A versenybíró képzés célja: a Csongrád megyében megrendezésre kerülő versenyeken mutatkozó 
bíróhiány pótlása, a versenybírói minősítéssel még nem rendelkező eddig önkéntesek szakmai és 
gyakorlati ismeretekkel való ellátása. 
A versenyek megrendezéséhez kapcsolódó feladatoknak akkor tudnak a szervezők eleget tenni, ha 
naprakész szabályismerettel, kellő gyakorlattal és képzetséggel rendelkező versenybírók dolgoznak a 
versenyeken. 
 
Fentiek érdekében a Magyar Atlétikai Szövetség Dél-alföldi Regionális Igazgatósága lehetőséget teremt 
a II. osztályú bírói fokozat elérésére, Atlétika Versenybírói Tanfolyam szervezésével. 
 
A tanfolyam előadásain a hallgatók megismerkedhetnek a legújabb szabályokkal, a versenyrendezés 
alapjaival, az atlétikai pályával és annak felszereléseivel. Egyénileg és csoportosan áttekintik a 
versenybírói vizsga témaköreit. 
 
II. osztályú versenybírói tanfolyamra jelentkezhet az a személy, aki a 16. életévét betöltötte, aki 
egészségügyi szempontból alkalmas atlétikai versenybírói feladatok ellátására, és jelentkezését a 
területileg illetékes regionális igazgatóság elfogadta. 
 
A vizsgára bocsátás feltétele a tanfolyam elméleti óráinak több mint 70 %-ban történő látogatása. A II. 
osztályú versenybírói minősítés megszerzésének feltétele a sikeres (legalább 75 %-os eredménnyel 
megoldott) írásbeli vizsga, és a (vizsgáztató döntése alapján) sikeres szóbeli vizsga, továbbá legalább 8 
óra időtartamú gyakorlati versenybíráskodás valamely MASZ által nyilvántartott versenyen (ez utóbbi 
nem vonatkozik a versenybírói minősítéssel már rendelkező tanfolyam hallgatókra). Szóbeli vizsgára az 
bocsátható, aki a tesztkérdéseket legalább 75 %-os eredménnyel megoldja. A II. osztályú tanfolyam 
írásbeli vizsgájának 55 %-os eredménnyel történő teljesítése III. osztályú minősítés megszerzésére 
jogosít fel. 
 
A tanfolyam nyílt, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak!  
 
A versenybírói tanfolyam helye: 6725 Szeged, Hattyas sor 10. 
 
A tanfolyam képzési napjai:  2018. április 14-15. 9 órától 

2018. április 21. 9 órától 
 

Versenybírói vizsga időpontja:  2018. április 28. 10 órától 
 
A tanfolyam díja: 7000 Ft tanfolyami díj, mely tartalmazza a vizsgadíjat és a szükséges oktatási 
anyagokat, valamint 400 Ft igazolvány díj. 
 
Jelentkezés: 2018. április 9-ig névvel, elérhetőséggel (lakcím, telefonszám) a következő e-mail címre 
küldött üzenettel: vari@jgypk.szte.hu 
 
Bővebb információk:   Vári Beáta képzési szervező 36 20/497-7020 

Zsámboki Anna MASZ Regionális Igazgató 36 30/626-5997 
 
 
2018. március 19. 
 

Vári Beáta     Zsámboki Anna 
 szervező         MASZ regionális igazgató 
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