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PREAMBULUM 
 
Jelen bírói szabályzat a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség (a továbbiakban: MRGSZ) Bírói 
Szabályzata (a továbbiakban: Bírói Szabályzat), amely az MRGSZ vezetősége által a naptáregyeztető 
szabályai szerint jóváhagyott versenyek bíráskodását hivatott szabályozni, különös tekintettel az 
alábbiakra: 
 
MRGSZ hivatalos versenyei: 
 

 Budapest és Vidékbajnokság; 
 Országos bajnokság; 
 Magyar Kupa; 
 Mesterfokú Bajnokság; 
 Berczik Sára Emlékverseny; 
 Diákolimpia; 
 Válogató versenyek. 

 
RENDELKEZÉSEK 

I. Általános rendelkezések 
 
1. § A jelen Bírói Szabályzat alapja az International Gymnastics Federation (a továbbiakban: FIG) Code Of 
Point (továbbiakban COP). A COP FIG bírókkal kapcsolatos szabályozása a FIG rendelkezései alapján 
minden bíróra kötelező érvényű. 
2. § A magyar Bírói Szabályzatot az MRGSZ Technikai Bizottsága készítette. 
3. § Az MRGSZ-nél vizsgázott bírók kizárólag az MRGSZ vezetősége által a    naptáregyeztető 
szabályai szerint jóváhagyott versenyeken bíráskodhatnak. A bírói szabályzat e 3. pontjának 
megsértése fél éves bírói eltiltást von maga után. 
4. § Az MRGSZ hivatalos versenyein kizárólag az MRGSZ-nél levizsgázott és minősített bírók 
bíráskodhatnak, a vizsgájuknak megfelelő szintű versenyeken. 
5. § Az MRGSZ hivatalos versenyein minden nevezett egyesületnek kötelessége képviseltetni magát 
érvényes bírói vizsgával rendelkező bíróval. Amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy köteles az MRGSZ 
felé 10.000 forint, azaz tízezer forint eljárási díjat megfizetni a bejelentést követő 8 munkanapon belül a 
többletköltség (helyettesítés) fedezetére. 
6. § Egy bíró adott évben csak egy egyesület képviseletét láthatja el, amelyet az adott év elején a 
bírói vizsgát megelőzően jelölt meg. 
7. § A Bírói Szabályzat módosítása esetén a Technikai Bizottság a módosítás hatálybalépését 
megelőzően köteles értesíteni az összes bírót. 
 
 

II. A bírók kötelezettségei 

8. § A bíró/nemzetközi bíró köteles: 
 
1) Az aktuális Szabálykönyvet és a hazai versenyrendszerre vonatkozó szabályokat hiánytalanul 

ismerni és alkalmazni. 
2) Jelen Bírói Szabályzat tartalmát és esetleges módosításait hiánytalanul ismerni és betartani. 
3) Az MRGSZ Etikai Szabályzatában és a MATSZ Alapszabályában leírtakat hiánytalanul ismerni, és 

betartani. 
4) Az öltözködésre vonatkozó szabályokat betartani. A versenyeken sötét kosztüm, vagy  alj és 

felső; illetve fehér blúz vagy fehér „felső” viselése kötelező. 
5) A versenyekre érkezéskor és távozáskor a versenyirodán regisztrálni. 

 
9. § A COP-ban már rögzített, de jelen Szabályzatban nyomatékosítottan megjelenő bírói kötelességek és  
tilalmak: 
 
1) A bíró köteles a gyakorlatokat legjobb tudása szerint, objektíven pontozni, nem 

befolyásolva a többi bírót. 
2) A bíró köteles részt venni a versenyt megelőző bírói értekezleten, annak teljes 

időtartamában, valamint a verseny kezdete előtt 45 perccel ellenőrizni a D technikai 
lapokat, a szabályoknak megfelelően. 
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3) A bírónak tilos a verseny alatt kommunikálni. 
4) A bíró köteles a bírói lapot az előírtak szerint kitölteni, majd az általa adott pontszámot 

aláírásával igazolni. 
5) Abban az esetben, ha ezen a pontszámon a beadást követően bármilyen okból kifolyólag 

módosít, a pontszámot egyértelmű áthúzással kell jelölni, a módosított pontszámot mellé leírni, és ezt 

újra aláírni. Az eredetileg adott pontszámnak láthatónak kell maradnia. Csak abban az esetben 
fogadhatja be  a versenyiroda a pontozólapot, amennyiben az a fentiekben leírtaknak megfelel. 

Radírozós toll, ceruza használata TILOS! 

6) A fent leírt szabályok illetve kötelességek be nem tartása esetén a bíró első 
figyelmeztetésként sárga lapot, második figyelmeztetésként piros lapot kaphat, amely 

következményeként a soron következő versenyen adott bíró nem pontozhat. 

 
III. A bírói panelek 

10. § A versenyen „érdekelt” és „meghívott” bírók alkotják a bírói panel(eke)t. 
 
11. § A Berczik Sára Emlékversenyeken minden korosztályban és kategóriában a zsűri összetétele az 
alábbiak szerint alakul: 
 

Bírók létszáma: min. 4 – max. 6 fő 

D1      E1 
D2      E2 
(D3)    (E3) 

min 1 fő – A Berczik Program igazgatója által kijelölt és az Szervezőbizottság (a továbbiakban: SZB) által 
jóváhagyott delegált. 
 
12. § A III., II., osztályú  versenyeken, valamint az I. osztályú versenyen gyermek 2, gyermek 1 és 
serdülő kategóriában a zsűri összetétele az alábbiak szerint alakul: 

Bírók létszáma: min. 8 fő/szer; min 12 bíró/kategória 

D1 E1 
D2 E2 
D3 E3 
D4 E4 
 (E5) 

min 1 fő - Technikai Bizottság delegáltja 
 

13. § A versenyek során az alábbi táblázat szerint kerül maximalizálásra a bírók közötti eltérés, amit a 

Technikai Bizottság delegáltja ellenőriz és dokumentál. Amennyiben az összes bejövő pontszám közötti 

eltérés 1.00 pont vagy annál több, a teljes bírói panel összehívása kötelező. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

érvényes pontszám bennmaradó pontszámok közötti legnagyobb lehetséges 
eltérés 

9,50 - 10,0 0,10 

9,00 - 9,49 0,20 

8,50 – 8,99 0,30 

8,00 – 8,49 0,40 

7,50 – 7,99 0,50 

0,00 - 7,00 0,60 
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14. § Az I. osztályú versenyen junior 1, junior 2 és felnőtt kategóriában a zsűri összetétele az alábbiak 
szerint alakul: 

Bírók létszáma: min. 8 fő/szer; min 12 bíró/kategória 

D1      E1 
D2      E2 
D3      E3 
D4      E4  
 (E5) 

min 2 fő - Technikai Bizottság delegáltja 
 
15. § (1) A referens pontszámok a 2015. január 1-től érvényes FIG által kiadott szabálykönyv erre 
vonatkozó melléklete alapján kerül beszámításra a végső pontszám meghatározásához (lásd COP). 
(2) Amennyiben a referens pontszám és a bírói panel átlaga között 0,80 pont vagy annál magasabb eltérés 
mutatkozik, a teljes bírói panel összehívása kötelező Magyarországon. 

16. § Minden MRGSZ versenyen kötelező a gyakorlatok videón történő rögzítése, amelynek 

megléte a verseny szervezőjének feladata. (A bírói asztal mögül középről rögzítve.) 

17. § A pontozólapokat a verseny rendezője minden verseny után az MRGSZ Irodájába viszi a versenyt 
követő 2 munkanapon belül, és ott – a versenynaptól számított 1 hónapig – megtekinthetőek, az irodai 
adminisztrátorral való időpont egyeztetést követően. Minden edző csak a saját versenyzője pontozólapjait 
nézheti meg! A verseny után 1 héten belül az eredmények felkerülnek a www.matsz.hu weboldalra, és ott 
mindenki számára elérhetőek, az eredmények címszó alatt (D,E,Totál). 

IV. Óvás 

18. § Óvás minden korosztályban és kategóriában lehetséges, kizárólag a D pontszámot illetően. Az 
óvási nyomtatványt az edző juttathatja el a verseny SZB delegáltjához a gyakorlat pontszámának 
kiírása/bemondása utáni 4. percben. Az óvás díja: 7500,- Ft/óvás, amelyet a nyomtatvány beadásával egy 
időben kell befizetni a versenyirodán. Az óvási díj befizetése nélkül az óvás nem elfogadható. Amennyiben 
az óvás jogosnak bizonyul, az összeg az óvó felet illeti meg, amelynek visszafizetése a verseny után 
történik. 

V. Bírói értekezlet 

19. § (1) A bírói értekezletet a Technikai Bizottság delegáltja, vagy az általa megbízott bíró tartja. A bírói 
értekezlet a verseny kezdete előtt legalább 45 perccel, legfeljebb 90 perccel kezdődik, amelyen köteles 
az adott kategóriára beosztott összes bíró megjelenni. (meghívott és egyesületi bírók egyaránt). 

(2) Az értekezletre pontosan kell érkezni, és annak teljes időtartama alatt a helyiségben kell maradni. Az a 
bíró, aki késik, az alábbiak alapján figyelmeztetést kap: 
 
0-30 perc késésért     szóbeli figyelmeztetés 
31 perc, vagy több késésért kizárás az adott napi  pontozásból 
 
(3) A megbeszélésről még a versenyigazolás ügyintézése esetén sem lehet távol maradni. A verseny 
szüneteiben és a verseny után tartandó értekezletekről a Technikai Bizottság vezetője, vagy az általa 
megbízott bíró rendelkezik. Ezeken a megbeszéléseken a részvétel szintén kötelező (egyéb rendelkezés 
hiányában).Bírói munka értékelése 

20. § A bírói munka értékelését a Technikai Bizottság Elnöke által megbízott személy végzi, az 

alábbiak szerint: A verseny után bírói statisztika készül, hazapontozás, ellenfél pontozásának kiemelt 

vizsgálatával. A bírók értékelése az alábbiak szerint történik: 

100-70% megfelelő 
69-51% írásbeli figyelmeztetés, a második alkalommal azonnali 6 hónapos   eltiltás az 

érintett bíró számára 
50%-35% azonnali 6 hónapos eltiltás az érintett bíró számára  
35% azonnali 1 éves eltiltás az érintett bíró számára 
 

http://www.matsz.hu/
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21. § A bírói értékelések nem nyilvánosak, kizárólag a Technikai Bizottság férhet hozzá. A bírói 

értékelés fent megnevezett szankcióit kizárólag a Technikai Bizottság rendelheti el. 

VI. Továbbképzés 

22. § Évente 2 alkalommal, a téli és a nyári felkészülési időszakban, az edzők és a bírók munkáját 
segítve, támogatva továbbképzést tartunk, amin a részvétel kötelező minden MRGSZ tagegyesületből 
legalább 1 edző számára, illetve minden olyan leendő vagy aktív bíró számára, aki az adott évben pontozni 
szeretne bármely korosztályban és kategóriában. 

VII. Bírói Vizsga 

23. § Az MRGSZ Elnökségének jóváhagyásával a FIG szabályzat szerint évente egy alkalommal van 
lehetőség komplex (egyéni és csapat) vizsgát tenni, és további egy alkalommal pótvizsgán részt venni. A 
vizsga írásbeli (teszt) és videó elemző részből áll. Sikertelen bírói vizsga esetén az MRGSZ versenyein 
gyakorlási lehetőséget biztosítunk, amennyiben e szándékot a versenyt megelőzően jelezték az MRGSZ 
felé, és ennek külön eljárási díját rendezték, amelynek összege 2000 forint versenyenként. Az éves bírói 
vizsga alól mentességet kapnak az adott olimpiai ciklusban érvényes nemzetközi bírói vizsgával rendelkező 
bírók, illetve a Technikai Bizottság mentességet adhat azoknak, akik az adott évet megelőzően az első 
osztályú versenyeken, minimum 20 korosztályban (pl. Felnőtt A, junior 1A, gyerek 1A), átlagban 80 % 
feletti bírói értékeléssel rendelkeztek, valamint nem kaptak figyelmeztetést, nem indult fegyelmi eljárás 
ellenük. A jelölésnél a legjobb 20 korosztály pontozási átlaga számít. 
 

VIII. Bírói díjak 

24. § (1) A hazai versenyeken a bírói óradíj - minősítéstől függően - a következő:  

Nemzetközi bíró: 2000,- Ft/óra 
Nemzeti I. osztályú bíró: 1500,-Ft/óra Nemzeti II. osztályú 
bíró: 1200,- Ft/óra Nemzeti III. osztályú bíró: 800,- Ft/óra 

Szabadidő osztályú bíró: 500,- Ft/óra 
 
(2) Az óradíj a bírói értekezlet kezdetétől az adott kategória végéig jár. A bírók a bírói díjat számla 
ellenében vehetik kézhez. A számla az alábbi TEÁOR számok és tevékenységek alapján  teljesíthető: 

9319 Egyéb sporttevékenység 
(3) Edzők adhatnak számlát a következőről is:  

8551 Sport, szabadidős képzés 
 

(4) Számlázási időszak  
- az első félévi bírói tevékenységre: adott év június 1-15. 
- a második félévi bírói tevékenységre: adott év december 1-15. 
Amennyiben az előzőekben megjelölt időpontokban a számla nem kerül leadásra, úgy későbbi bírói 
díjfizetésre is van lehetőség, a következő félévre kijelölt időpontban, azonban ebben az esetben a bírói díj 
50%-a kerül kifizetésre.  

 

IX. Egyéb rendelkezések 

25. § Minden kérdésben, amelyről jelen szabályzat nem rendelkezik, a FIG rendelkezései az irányadóak. 
Amennyiben bizonyos bírói kérdésekre nem ad választ egyik hatályban lévő dokumentum sem, akkor a 
végső döntést a Technikai Bizottság javaslata alapján az MRGSZ Elnöksége hozza meg. 
 

Budapest, 2016. május 18.             MRGSZ Technikai Bizottság 
Csillag Andrea  
Deutsch-Lazsányi Erika 
dr. Balogh Orsolya 
Érfalvy Nóra 
Mochlár Emese  
Tettamanti Adrienne 
Zémann Erika 


