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Az alábbi szabályok a Szabálykönyv (Code of Points mindenkor érvényes verziója, továbbiakban: COP) 
rendelkezéseivel együtt alkalmazandóak. A Bírói Szabályzat célja, hogy útmutatást adjon a Szabálykönyvben nem 
említett, de a hazai aerobik versenyrendszer megfelelő működéséhez elengedhetetlen kérdésekben. Ezen szabályzat 
rendelkezéseinek betartása az összes érvényes nemzeti vagy nemzetközi minősítéssel rendelkező bíróra 
vonatkozóan kötelező. 
 
A Bírói Szabályzat és mellékletei változhatnak. A változásokról a Bíróbizottság tájékoztatja a bírókat. Az összes 
bírónak ismernie kell az aktuális Bírói Szabályzatot és mellékleteit. 
 
A szabályzatban foglaltaktól eltérni a MATSZ Aerobik Szakág Vezetősége beleegyezésével vagy kapcsolódó 
Vezetőségi határozat megléte esetén lehetséges. 

1. Általános alapelvek 

1.1. A Magyar Torna Szövetség Aerobik Szakága – a nemzetközi szabályok alapján - négy bírói kategóriát, nemzeti 
bírói minősítést (I, II, III, IV.) állapított meg. A IV. kategória a kezdő kategória. A bírói minősítés 
megszerzésének feltétele a sikeres nemzeti bírói vizsga letétele. 

1.2. A bírói minősítés egy adott olimpiai ciklusban érvényes. A pontozás elengedhetetlen feltétele a bírói 
továbbképzések teljesítése (2.2). 

1.3. A bírók a munkájukért bírói díjazásban részesülnek. A díjtételeket a 2. SZÁMÚ MELLÉKLET - Bírói díjak 
tartalmazza. 

1.4. A leendő bírónak a minősítés megszerzésekor nyilatkoznia kell, hogy melyik egyesületet képviseli. A 
nyilatkozatot a Bíróbizottság felülbírálhatja. Független bíró nincsen. 

2. A bírói minősítés megszerzésének és érvényesítésének feltételei 

2.1. A bírói minősítés megszerzése: 

 A nemzeti bírói minősítés megszerzéséhez a Magyar Torna Szövetség Aerobik Szakága által meghirdetett 
bíróképzés összes napján részt kell venni és sikeres bírói vizsgát kell tenni. Bírói vizsgára csak a 17. 
életévét betöltött személy jelentkezhet. Bírói tapasztalattal és felnőtt sportaerobik versenyzői múlttal nem 
rendelkező személyek (akik az aktuális olimpiai ciklust megelőző ciklusokban nem tevékenykedtek 
bíróként) az első sikeres bírói vizsgájukon csak a nemzeti IV. kategóriát szerezhetik meg. Felnőtt 
sportaerobik versenyzői múlttal rendelkező leendő bírók sikeres bírói vizsga esetén a vizsga eredményétől 
függően a nemzeti II. kategóriát is megszerezhetik. Bírói tapasztalattal rendelkező személyek (akik az 
aktuális olimpiai ciklust megelőző ciklusokban bíróként tevékenykedtek és teljesítették az 1. számú 
mellékletben leírt feltételeket) sikeres bírói vizsga esetén megkapják a vizsgaeredményüknek megfelelő 
bírói minősítést. A sikeresen végzett bírók átvehetik a névre szóló bírói könyvüket. 

 A bíróképzésekről a MATSZ Aerobik Szakága tájékoztatja a bírókat, edzőket, leendő bírókat, aerobik 
kedvelőket. Jelentkezés a tájékoztatóban foglaltak szerint. 

 Bíróképzés minden évben egyszer, az év elején kerül meghirdetésre, de csak legalább 5 fő jelentkező 
esetén kerül megtartásra. A bíróképzés 4 napos (2 hétvége), melynek utolsó napján kerül a bírói vizsga 
megtartásra. 

 5 fő jelentkező kérvényezheti, hogy 4 napos bíróképzés és bírói vizsga más időpontban is kerüljön 
megtartásra (nem csak a tavaszi bíróképzés utolsó napján, hanem év közben bármikor). A kérvényt a 
Bíróbizottsághoz kell benyújtani. A Bíróbizottság a kérvényt elbírálja és döntéséről tájékoztatja a 
kérvényezőket. 

 Az új olimpiai ciklusban minden bírónak újra részt kell vennie a meghirdetett bíróképzés összes napján és 
sikeres bírói vizsgát kell tennie ahhoz, hogy bíróként dolgozhasson az új ciklusban. A bírói minősítés a 
bírói vizsga eredményétől, és a már előző ciklusban teljesített versenyek számától (lásd 1. számú melléklet) 
függ.  

 Az előző ciklusban szerzett nemzeti bírói minősítéshez képest az új ciklusban maximum 2 szintet 
lehet visszaesni. Így akár sikertelen vizsga esetén is az előző ciklusban hazai II-es bíró minimum 
hazai IV-es, a hazai I-es bíró minimum hazai III-as minősítést szerezhet. 

 Az előző ciklusban szerzett nemzetközi bírói minősítéssel, de az aktuális ciklusban nemzetközi 
bírói minősítéssel nem rendelkező bírók sikeres vizsga esetén a hazai vizsgát követően 
automatikusan nemzeti I-es minősítést szerezhetnek. 

 Egy teljes 4 éves ciklus kihagyása után a megszerezhető legmagasabb minősítés a nemzeti III. kategória. 
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2.2. A bírói minősítés érvényesítése az aktuális olimpiai cikluson belül: 

 Ahhoz, hogy a bíró az adott évben bírói munkát láthasson el, részt kell vennie az adott évi általános bírói 
továbbképzésen. Amennyiben a bíró nem vesz részt az adott évben bírói továbbképzésen, akkor a képzés 
pótlásáig az adott időszakban nem pontozhat. Amely bíró az adott évben bíróképzésen vett részt, annak 
nem kell bírói továbbképzésen részt vennie ahhoz, hogy az adott évben hazai versenyeken pontozhasson.  

 Az I. és II. kategóriás bírók számára lehetőség van speciális bírói továbbképzésen való részvételre. 
(Speciális bíróképzés: minden év elején a nemzetközi bírók a hazai I. és II. kategóriás bírókkal közösen 

nehézelem és főbírói teendők mellett az előző évben felmerülő feladatokat átnézik, és gyakorlati bíráskodást is 

folytatnak.) Amennyiben az adott évi általános bírói továbbképzésen vesznek részt, csak kivitel és 
művészihatás poszton pontozhatnak (kivéve: bíróhiány) az adott évben.  

 A nemzetközi bírók számára lehetőség van speciális bírói továbbképzésen való részvételre. Amennyiben 
az adott évi általános bírói továbbképzésen vesznek részt, csak kivitel és művészihatás poszton 
pontozhatnak (kivéve: bíróhiány) az adott évben. Amennyiben nem vesznek részt továbbképzésen az 
adott évben, akkor a képzés pótlásáig hazai versenyen nem pontozhatnak.  

 A speciális bíróképzés a résztvevők számára ingyenes. 

3. Felminősülési szabályok 

3.1. Egy olimpiai ciklusban több alkalommal, több kategóriát is fel lehet minősülni.  

3.2. Amennyiben a felminősülő vizsga sikertelen a vizsga előtt érvényes minősítését megtarthatja.  

3.3. Nemzetközi bíróképzésre csak I.-es kategóriás, angolul tudó bíró jelentkezhet. 

3.4. A felminősülés részletes szabályait lásd az 1. számú mellékletben 

4. A bírói vizsga 

4.1. Bírói vizsga a bíróképzés utolsó napján kerül megtartásra legalább 5 fő jelentkező esetén. 5 fő jelentkező 
kérvényezheti, hogy bírói vizsga/felminősülő bírói vizsga más időpontban is kerüljön megtartásra (nem csak a 
tavaszi bíróképzés utolsó napján, hanem év közben bármikor). A kérvényt a Bíróbizottsághoz kell benyújtani. A 
Bíróbizottság a kérvényt elbírálja és döntéséről tájékoztatja a kérvényezőket. 

4.2. Jelentkezni a MATSZ Aerobik Szakága által kiküldött tájékoztatóban foglaltak szerint lehet.  

4.3. A meghirdetett bírói vizsgákon több alkalommal is részt lehet venni, azonban a vizsgadíj csak 1 vizsgára 
érvényes. 

4.4. A bírói vizsga több részből áll: 

4.4.1. Házi dolgozat: A bírói vizsgán való részvétel feltétele házi dolgozat leadása a Bíróbizottság által előírt 
témában a megadott határidőig. A házi dolgozat védésére a gyakorlati vizsgán kerül sor. (Csak a kezdő 
illetve az előző ciklusban minősítéssel nem rendelkező bírókra vonatkozik.) 

4.4.2. Tapasztalati vizsga: a Bíróbizottság által meghatározott versenynapon való, felügyelt háttérpontozási 
gyakorlat. A háttérpontozás értékelési táblázatát a 8. SZÁMÚ MELLÉKLET tartalmazza. 

4.4.3. Gyakorlati vizsga: 10 gyakorlat (minden kategóriából 1) lepontozása nehézelem, kivitel, művészihatás és 
főbírói szempontból. A gyakorlati vizsgán a vizsgázók az összes személyes jegyzetüket, a Code of 
Points-ot, és az összes szabályzatot használhatják. 

4.4.4. Elméleti vizsga: 100 kérdésből álló, feleletválasztós teszt. A gyakorló tesztsor letölthető a Bíróbizottság 
honlapjáról: https://sites.google.com/site/aerbirobizottsag/kepzesek/biroi-vizsga  

4.4.5. A teszt a magyar szabályrendszerrel kapcsolatos kérdéseket is tartalmaz. Elméleti vizsgán személyes 
jegyzet, a Code of Points, és/vagy segédeszköz (kivéve íróeszköz) használata tilos. 

4.5. A bírói vizsgát a Bíróbizottság tagjai, vagy az általuk kijelölt személyek tartják meg. A vizsga kiértékelését 
minden esetben a Bíróbizottság végzi.  

4.6. A vizsgaeredmények a vizsgát követő egy hónapon belül kerülnek kihirdetésre.  
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4.7. A bírói vizsga elbírálása: 

A bírói vizsga elbírálásának és kiértékelésének táblázatát a 1/A számú melléklet tartalmazza. 
 
 

5. A bíróképzés és bírói vizsga díjai 

Lásd 4. SZÁMÚ MELLÉKLET 

6. A bírók kötelezettségei 

A bíró köteles 

 az aktuális Szabálykönyvet (COP) és a hazai versenyrendszerre vonatkozó szabályokat (például: 
Általános Versenyszabályok), valamint a Bíróbizottság által kiküldött FIG Hírlevelek tartalmát pontosan 
ismerni 

 jelen Bírói Szabályzat tartalmát és esetleges módosításait pontosan ismerni és betartani 

 a kötelező évenkénti egy továbbképzésen részt venni, amennyiben az adott évben versenybírói munkát 
kíván ellátni 

 a bírói értekezleteken időben megjelenni és csak engedéllyel távozni 

 a Bírói könyvét a versenyre magával hozni, és a Főbíróval/Versenybíróság Elnökével (Supervisor-ral)* 
aláíratni minden egyes versenynap után 

 időben leadni a bíró díjról szóló számlát (lásd 3. számú Melléklet) 

 a pontozólapot a szabályok szerint kitölteni (lásd 14. pont) 

 az utolsó versenygyakorlatot követően, de még az eredményhirdetés előtt az edzői kérdéseket fogadni a 
Főbíró által kijelölt helyen. Ez általában ½ óra pluszmunkát jelent, de ezen időtartam is beleszámít a bírói 
óradíjba.  

 az öltözködésre vonatkozó szabályokat betartani. Hölgyeknek - a nemzetközi szabályokhoz hasonlóan – 
előírás a sötét színű kosztüm, vagy nadrágkosztüm, illetve a fehér blúz vagy fehér felsőrész. Mélyen 
dekoltált, illetve kihívó öltözet nem megfelelő. Uraknak előírás a sötét színű öltöny, a világos színű ing és a 
nyakkendő.  

 a pontozás lemondása (pl. betegség) esetén haladéktalanul értesíteni a Bíróbizottságot, a verseny napján 
pedig az adott panel Főbíróját is. 

 A versenyt követően a Supervisornak és a Főbírónak a pontszámait, mint jegyzőkönyvet a versenyiroda 
felé le kell adnia. 
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7. Bírói hatáskörök és felelősségek (részletesen lásd: 7.számú melléklet) 

7.1. Az alábbi pont a FIG COP 2017-2020 érvényes szabálykönyvben a "A Superior Jury és Supervisor-ok 
(felügyelő bírók) Feladatai és Kötelezettségei" által leírtak és jelen Szabályzat 7. számú mellékletében foglaltak  
alapján került kidolgozásra. A főbírói és supervisor-i feladatkörökben betöltött munka felülvizsgálata a 
Bíróbizottság felé leadott jelentések alapján a Bíróbizottság kötelessége. 

7.2. Az itt fel nem sorolt esetekre a COP és a MATSZ szabályai az irányadóak, vagy a Bíróbizottság a Szakági 
Vezetőség jóváhagyásával állapítja meg az alkalmazandó szankciót. 

7.3. 20 percet meghaladó késés a bírói értekezletről a bírói díj 50%-ának megvonását vonja maga után. A levont 
összeg további bírói feladatokra elkülönítésre kerül. 

7.4. Betegség vagy egyéb okból történő lemondás hiánya esetén a következő versenyen a bírói díj nem kerül 
kifizetésre, hanem egyéb bírói feladatokra elkülönítésre kerül. 

8. Bírói feladatkörök (a mindenkor érvényes COP-al együtt alkalmazandó) 

8.1. Az egyes bírók feladatkörei a COP-ban olvashatóak. 

8.2. Az alábbi szabályokat a hazai versenyeken be kell tartani: 

Főbíró: Érvényes minősítéssel rendelkező nemzetközi bíró, nemzeti I. kategóriás bíró lehet. 

Nehézelem bíró: Érvényes minősítéssel rendelkező nemzetközi bíró, nemzeti I. és II. kategóriás bíró lehet. 

Kivitel bíró: Érvényes minősítéssel rendelkező nemzetközi bíró, nemzeti I., II., III., IV. kategóriás bíró lehet. 

Művészihatás bíró: Érvényes minősítéssel rendelkező nemzetközi bíró, nemzeti I., II., III., IV. kategóriás bíró 
lehet. 

Vonalbíró: Érvényes minősítéssel rendelkező nemzetközi bíró, nemzeti I., II., III., IV. kategóriás bíró lehet. 

Időmérő bíró: Érvényes minősítéssel rendelkező nemzetközi bíró, nemzeti I., II., III., IV. kategóriás bíró lehet. 

Versenybíróság Elnöke (Supervisor): Érvényes minősítéssel rendelkező nemzetközi bíró. A Versenybíróság 
Elnöke (Supervisor) a két Főbíró között ül és mindkettő munkáját ellenőrzi.* 

8.3. A Főbíró és a Versenybíróság Elnöke (Supervisor) feladatainak részletes leírását a 7. számú melléklet 
tartalmazza.* 

9. A pontozás alapja 

Minden bíró köteles a leírt szabályok szerint pontozni. 

9.1. Sportaerobik, Aerobic Dance (AD), Aerobic Step (AS): a mindenkor érvényben lévő FIG COP és annak 
kiegészítései/módosításai (hírlevelek), valamint a mindenkori aktuális hazai Általános Versenyszabályok (ÁVSZ) 

9.2. Basic Aerobik, Step Aerobik, Challange Aerobik, Diákolimpiai Aerobik versenyek: a mindenkor aktuális FIG 
Code of Points által leírt szabályok szerinti pontozás kiegészítve a mindenkori érvényes hazai ÁVSZ-ben 
leírtakkal.  

9.3. Egyéb kategóriák (pl. Egyetemi Bajnokságon érvényes kategóriák): az előírt, aktuális szabályok szerinti 
pontozás. 

9.4. Egyéb bírói kérdésekkel kapcsolatban a mindenkor érvényben lévő aktuális Bírói Szabályzatot kell követni, és a 
szerint kell eljárni, vagy a Bíróbizottsághoz kell fordulni. 

10. Bírói jelentkezés a versenyekre 

10.1. Magyar Kupa versenyek esetén:  

Az egyesület köteles a nevezési lapon feltüntetni, hogy milyen sorrendben, mely egyesületi bírókat delegálja az 
adott versenyre. Emellett a bírók kötelesek a Bíróbizottság honlapján, a versenyjelentkezés menüpontban 
található felületen, jelezni pontozási szándékukat. A Bíróbizottság a jelentkezési határidőig beérkezett 
jelentkezések és jelen szabályzat előírásai alapján elvégzi a bírói panelek sorsolást, majd email-en értesíti a 
bírókat a beosztásról. A bírói panelek sorsolását követően jelentkező bírók csak tartalék pozícióba kerülhetnek. 
Ettől eltérni a Vezetőség kérésére lehet. Amennyiben a bíró egyesülete nem indít versenyzőt (semleges bíró) 
az adott versenynapon, de a bíró szeretne pontozni, akkor a Bíróbizottság honlapján, a versenyjelentkezés 
menüpontban található felületen, kell jeleznie szándékát a nevezési határidőig a Bíróbizottság felé. 
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10.2. A Vezetőség által jóváhagyott egyesületi versenyek (Barátságos versenyek) esetén: 

A Bíróbizottság 1 fő bírót delegál, mint szakági képviselő. A Bíróbizottság a versenyszervezővel egyeztetve 
felkéri az adott bírót a feladatra. Amennyiben nem érkezik javaslat a versenyszervező részéről, akkor a 
Bíróbizottság jelöli ki a képviselőt az adott versenyre. A bíró köteles a versenyről részletes írásos beszámolót 
leadni. A bírói díját csak ezt követően veheti fel. 

10.3. Egyéb versenyek esetén (Diákolimpia, Egyetemi Bajnokság, stb.): 

A Bíróbizottság vezetője (vagy az általa kijelölt személy) email-en értesíti a bírókat a következő verseny 
dátumáról és helyszínéről. Az információk alapján a bírók eldönthetik, hogy részt kívánnak-e venni bíróként az 
adott versenyen, avagy nem. Jelentkezni a Bíróbizottság honlapján, a versenyjelentkezés menüpontban 
található felületen lehet. A jelentkezések feldolgozása után a Bíróbizottság kisorsolja a bírói paneleket jelen 
szabályzat sorsolási szabályai alapján, majd email-en értesíti a bírókat a beosztásról.  

11. Bírói panelek sorsolása 

11.1. A bírói panelek létszámát az érvényes szabályok alapján a Vezetőség határozza meg a Bíróbizottság javaslatát 
figyelembe véve. 

11.2. A Bíróbizottság feladata a bírói panelek összeállítása az alábbi sorsolási szabályok alapján. 

11.3. Magyar Kupa versenyre az alábbi bírói sorsolási eljárást kell követni: 

11.3.1. A sorsolás elvei: 

 Minden olyan egyesület bíróját be kell sorsolni (amennyiben lehetséges), amely az adott versenynapon 
indít egységeket (továbbiakban: egyesület). Ezen bírók (továbbiakban: egyesületi bírók) elsőbbséget 
élveznek a sorsolás során.  

 Azon bírók, amelyeknek egyesülete nem indít egységet az adott versenynapon (továbbiakban: semleges 
egyesület), a sorsolás során semlegesnek számítanak (továbbiakban: semleges bírók). 

 A bírói minősítést figyelembe kell venni, kivéve a nemzetközi minősítéseket, mert ezen minősítések 
egyenrangúnak tekintendők a sorsolás során. 

 Nem kerülhet azonos egyesület bírója ugyanabba a bírói panelbe (amennyiben lehetséges). 

 Amennyiben egy egyesületből egy bíró már bekerült valamelyik panelbe, akkor az adott egyesület további 
bíróit várakozó pozícióba kell tenni.  

 Amennyiben az egyesületi bírók között csak nemzeti III-as és IV-es minősítésű bíró szerepel, akkor főbírói 
és nehézelem bírói posztokra a magasabb minősítésű, semleges bírók közül kell sorsolni, vagy az 
egyesületi 2-es, 3-as számú bírók közül. Nem állhat fenn olyan eset, hogy Főbírói és Nehézelem 1-es 
pozícióba alacsonyabb minősítésű egyesületi bírók kerülnek, amikor a semleges bírók között található 
magasabb minősítésű is. 

 A sorsolásnál az egyesületi összefonódások bírói aspektusait is figyelembe kell venni. 

 A sorsolásnál jelen szabályzat 8. pontját is figyelembe kell venni. 

 A sorsolásnál figyelembe kell venni, hogy az EB válogató, VB válogató, valamint Magyar Kupa Döntő 
versenyeken Főbírói és Nehézelem bírói posztokra nem kerülhetnek egymást követően ugyanazon bírók, 
tehát amely bíró a megelőző versenyen Főbírói és Nehézelem bírói poszton pontozott, az az első körben, 
de utolsóként kerül kisorsolásra. 

 A Versenybíróság Elnökét (Supervisor-t) a Bíróbizottság sorsolással jelöli ki a bírói panelek sorsolását 
megelőzően. Supervisori feladatkört elláthat az adott évben nemzetközi bírói minősítéssel rendelkező bíró, 
illetve a Bíróbizottság tagjai. Supervisor Magyar Kupa Fordulók és Döntő, Diákolimpia Döntő, EB válogató 
és VB válogató versenyek esetén kerül kijelölésre. A sorsolásnál figyelembe kell venni, hogy egymást 
követően ugyanazon bíró nem kerülhet Supervisor bírói posztra. A nemzetközi bírók a Supervisor- i 
poszton az egyesületi bírói rangsortól és a versenyévadtól függetlenül kerülnek kisorsolásra. Amely 
egyesület bírója Supervisor posztra kerül, azon egyesületből a bírói panelbe bekerülhet még egy bíró 
nehézelem, kivitel vagy művészihatás pozícióra. Ezen második egyesületi bírót az első körben kell 
kisorsolni. 
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11.3.2. A sorsolás sorrendje a következő: 

A Panel Főbíró  
B Panel Főbíró  
A Panel Nehézelem 1 
B Panel Nehézelem 1  
A Panel Nehézelem 2 
B Panel Nehézelem 2 
A Panel Kivitel 1 
B Panel Kivitel 1 
A Panel Művészihatás 1 
B Panel Művészihatás 1 
A Panel Kivitel 2 
B Panel Kivitel 2 
A Panel Művészihatás 2 
B Panel Művészihatás 2 
A Panel Kivitel 3 
B Panel Kivitel 3 
A Panel Művészihatás 3 
B Panel Művészihatás 3 
A Panel Kivitel 4 
B Panel Kivitel 4 
A Panel Művészihatás 4 
B Panel Művészihatás 4 

11.3.3. A sorsolás menete  

Első körben azon bírók kerülnek kisorsolásra, akiket az egyesület 1. számúnak jelölt meg az adott 
versenynapra. Egyesületenként egy egyesületi bíró kerül kisorsolásra az alábbi sorrendben: 

1. Nemzetközi I-es, II-es, III-as és IV-es minősítésű egyesületi bírók, egyesületenként egy.  

2. Nemzeti I-es minősítésű egyesületi bírók, egyesületenként egy. 

3. Nemzeti II-es minősítésű egyesületi bírók, egyesületenként egy. 

4. Nemzeti III-as minősítésű egyesületi bírók, egyesületenként egy. 

5. Nemzeti IV-es minősítésű egyesületi bírók, egyesületenként egy. 

Második körben azon bírók kerülnek kisorsolásra, akiknek az egyesülete nem indít versenyzőket az adott 
versenynapon. Az alábbi sorrendet kell követni: 

1. Nemzetközi I-es, II-es, III-as és IV-es minősítésű semleges bírók, semleges egyesületenként egy. 

2. Nemzeti I-es minősítésű semleges bírók, semleges egyesületenként egy. 

3. Nemzeti II-es minősítésű semleges bírók, semleges egyesületenként egy. 

4. Nemzeti III-as minősítésű semleges bírók, semleges egyesületenként egy. 

5. Nemzeti IV-es minősítésű semleges bírók, semleges egyesületenként egy. 

Harmadik körben azon egyesületi bírók kerülnek kisorsolásra, akiket az egyesület 2. számúnak jelölt meg 
az adott versenynapra. Az alábbi sorrendet kell követni: 

1. Nemzetközi I-es, II-es, III-as és IV-es minősítésű egyesületi bírók, egyesületenként egy. 

2. Nemzeti I-es minősítésű egyesületi bírók, egyesületenként egy. 

3. Nemzeti II-es minősítésű egyesületi bírók, egyesületenként egy. 

4. Nemzeti III-as minősítésű egyesületi bírók, egyesületenként egy. 

5. Nemzeti IV-es minősítésű egyesületi bírók, egyesületenként egy. 

 

A sorsolást az alábbi bírókkal kell folytatni: 

1. További semleges bírók, egyesületenként egy. 

2. További egyesületi bírók 
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Visszamondás esetén a Bíróbizottság feladata az adott panel átstrukturálása a sorsolási elvek figyelembe 
vételével. Ebben az esetben lehetőség szerint tartalék bírókkal kell feltölteni a paneleket. Amennyiben 
adott egyesület 1.számú bírója a versenyt megelőző utolsó munkanapon 12.00 óráig visszamondja a 
bíráskodást, úgy az egyesület 2.számú bírója – egyesületek számától ás bírói fokozatától függően –
kerülhet be a panelbe. 
Tartalék bírók kerülnek be, amennyiben: 
- az 1.számú bíró lemondása a versenynapon történik 
- az egyesület 2.számú bírója lép vissza 
- az egyesület 2.számú bírót a határidőig nem delegált (névcsere nem lehetséges) 

 

11.3.4. A Vezetőség külön kérése esetén a válogató versenyekre a bírói paneleket a Bíróbizottság állítja össze.  
 

11.3.5. A Magyar Kupa versenyek sorsolási szabályának betartásához elengedhetetlen az alábbi feltétel: 
 

Az egyesületeknek meg kell határozniuk, hogy kik azok a bírók, akik az ő egyesületüket képviselik az adott 
versenyévben. A bejelentés egy évre vonatkozik, a bírói névsor év közben bővíthető. 
 
Magyar Kupa versenyek esetén, ha az egyesület 5, vagy több mint 5 tiszta egységet indít az adott 
versenynapon, akkor köteles bírót küldeni. Adott egyesületnél rendszeres szakmai, edzői munkát végző 
edző ( rendszeres edzéstartás az egyesület edzéshelyszínén az adott Egyesület versenyzői számára, a 
versenyzők hazai és nemzetközi versenyekre való felkészítése, asszisztenciája) mint bíró az aktuális 
versenyen ezen egyesületet képviseli. Amennyiben több egyesületnél végzi a fent említett rendszeres 
szakmai munkát, akkor több egyesületet képvisel egy személyben az aktuális versenyen. 
 
Az SA napra átkerült BA kategóriákat a BA naphoz kell számítani. Ha SA napon kerül megrendezésre BA 
kategória, akkor külön a BA kategória miatt nem kell az SA napra bírót delegálni. 
 
Amennyiben az egyesület csak egyik versenynapon indít 5 vagy több versenyzőt, de az egyesület bírója 
csak a másik versenynapon tud pontozást vállalni, akkor az egyesületnek abban az esetben nem kell 
büntetést fizetnie, ha ezen a másik napon kevesebb mint 5 egységet indít (tehát ha erre a napra nem 
lenne kötelező a bíródelegálás). 
 
Amennyiben az egyesület a bíróját a sorsolást követően delegálja, akkor csak abban az esetben nem kell 
büntetést fizetnie, ha a bíró lemondás vagy egyéb okból bekerül a bírói panelbe. 
 
A bírói minősítés megszerzése érdekében teljesítendő tapasztalati vizsga beszámítható a bíródelegálásba. 
 
Az új egyesületek haladékot kapnak a szövetséghez történő csatlakozásukat soron követő első 
bíróképzésig. A csatlakozás és az első bíróképzés ideje alatt ezen egyesületeknek nem kell büntetést 
fizetniük.  
Az olyan egyesületek, akik kevesebb mint 5 tiszta egységet indítanak ( tehát 4, vagy kevesebb)  az adott 
versenynapon, maximum egy bírót delegálhatnak a versenyre. Ha nem delegálnak, nem kell büntetést 
fizetniük. 
 
Az adott versenynapra delegálni kívánt bírók nevét és sorrendjét a nevezési lapon kell megadni. 
Amennyiben az egyesület több bírót delegál, akkor versenyenként meg kell határoznia a bírók közötti 
sorrendet. Nem kötelező a kategória szerinti sorrend, pl. alacsonyabb minősítésű bíró is lehet 1. számú.  

Amennyiben a nevezési lapon feltüntetett 1. számú bíró nem tud megjelenni a versenyen, akkor az 
egyesület köteles a többi bírója közül legalább egyet küldeni, egyébként büntetést kell fizetnie. (lásd 
Bíróküldésre vonatkozó Vezetőségi Határozat). 
 
Amennyiben az egyesület nem teljesíti a fenti feltételeket, akkor a büntetés mértéke 5000 Ft/versenynap, 
amelyet a Szakág részére kell befizetni. Ez az összeg bírói feladatokra kerül elkülönítésre. 
Az adott versenynapon indított egységek száma a Vezetőség által visszaigazolt nevezés alapján kerül 
meghatározásra, nem pedig a ténylegesen szereplő egységek szerint.  

11.4. A hazai diákolimpia versenyeken az alábbi bírói sorsolási eljárást kell követni: 

A sorsolás elvei: 

 A bírói minősítést figyelembe kell venni. 

 A bírók egyesületi hovatartozását figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy nem egyesületi 
versenyről van szó. 

 A sorsolás sorrendje a 11.3.2 alapján történik 
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11.5. Az olyan – sorsolással kapcsolatos - esetekben, amelyeknél jelen bírói szabályzat és a vonatkozó nemzetközi 
szabályok sem adnak egyértelmű választ, a Bíróbizottság hozza meg a döntést a Vezetőség jóváhagyásával. 

12. Bíróküldés nemzetközi versenyre 

A nemzetközi szabályok alapján (FIG General Judges’ Rules, FIG Specific Judges’ Rules ) a Bíróbizottság a 
jelentkezések alapján választja ki a bírókat a nemzetközi versenyekre. A bíróküldés akkor válik véglegessé, ha 
a Vezetőség jóváhagyta a delegálni kívánt bírókat.  

13. A pontozás menete 

13.1. Minden gyakorlat után a bírók pontot adnak a gyakorlatra, a vonatkozó szabályok és a saját jegyzetelésük 
alapján, amelyek először a saját paneljük Főbírójához kerülnek.  

A Főbíró a teljes gyakorlat lejegyzetelése mellett, művészihatás és kiviteli kontrollpontszámot köteles adni. A 
Főbíró összehasonlítja az adott panelben lévő bírók által adott pontszámokat. Amennyiben a művészihatás 
és/vagy a kiviteli pontszámok közötti eltérés több mint 1 pont, akkor a Főbíró összeveti a pontszámokat az 
általa adott kontroll pontszámmal, majd visszaküldi átgondolásra az adott pontot (pontokat) az adott bíró(k)hoz. 
A bíró nem köteles módosítani a pontszámát, de a verseny után a bírók által adott pontok kielemzésére kerül 
sor, és a bíró az elemzés eredményétől függően szankcionálható. Csak a Főbíró kommunikálhat a többi bíróval, 
(illetve a nehézelem bírók egymás között) és ő is csak röviden lényegre törően, nem zavarhatja a verseny 
menetét hosszas diskurzusokkal. 

13.2. A végpontszám kialakulásakor a Főbíró köteles ellenőrizni az eredményeket és aláírásával igazolni azokat.  

13.3. A pontozólapok minden verseny után a MATSZ Aerobik Szakág Irodájába kerülnek, és ott megtekinthetőek az 
irodai adminisztrátorral való időpont egyeztetést követően. A pontozólapok megtekintésére csak az adott 
egyesület edzője, valamint a Vezetőség és a Bíróbizottság tagjai jogosultak. Csak saját egység pontozólapját 
lehet megtekinteni. A verseny után a részletes pontok kiküldésre kerülnek az egyesületek és bírók részére. 

14. A pontozólap kitöltése 

14.1. A bírók kötelesek a pontozólapokat a megadott előírás szerint kitölteni, és a pontozólapra is jegyzetelni, úgy, 
hogy a Főbíró, és a későbbiekben megtekintők számára (edzők, a Vezetőség és a Bíróbizottság tagjai) világos 
legyen mit pontozott és miért vont le.  

Supervisor: mindkét panel gyakorlataira kiviteli és művészihatás kontroll pontszámot ad, majd a versenyt 
követően a pontszámait leadja a versenyirodának. 

Főbíró: Egyértelműen jeleznie kell, hogy miért mennyit vont le, és a levonások összegét az alsó összesítő 
rubrikában kell feltüntetnie, továbbá a levonás értékét és okát rá kell vezetnie az adott gyakorlat nehézelem 
dokumentációs lapjára. A gyakorlatokra kiviteli és művészihatás kontroll pontszámot ad, majd a versenyt 
követően a pontszámait leadja a versenyirodának. 

Nehézelem bíró: A nehézelem bírók a feladatokat egymás között megosztva kötelesek ellátni. D1 bíró a bírói 
lapon jegyzeteli a gyakorlatot, míg D2 a versenyzők által beadott nehézelem dokumentációs lapon is jelöli, mely 
elemeket fogadták el, melyeket nem és miért nem. A pontozólapon és a dokumentációs lapon is fel kell 
tűntetniük a nehézelemeket és azok értékelését. 

Kivitel bíró: Az elemszimbólumokat neki is jegyzetelni kell, és a beadott lapon jelezni, mely elemnél mennyit 
vont le. Ezen kívül a lapra kell írnia, hogy a további levonások miből adódtak: koreográfia, szinkron, emelés, 
partnerség. 

Művészihatás bíró: A különböző faktorokra adott pontot fel kell írnia, és a végén össze kell adnia. Minden 
összesítő rubrikát ki kell töltenie. A gyakorlatot a művészihatás lapra is le kell jegyzetelnie. 

Vonalbíró: Vonalhiba esetén kéz felmutatásával a Főbírónak jeleznie kell. Ha van levonás, a gyakorlat végén a 
vonalhibát dokumentáló lapot be kell adnia a Főbíró részére, aki csatolja azt a többi pontozólap mellé, és leadja 
a versenyirodába. Amennyiben nincsen külön vonalbíró a versenyen, akkor a Főbíró/Versenybíróság Elnöke 
(Supervisor) helyettesíti.* 

Időmérő bíró: Időhiba esetén írásban jeleznie kell a Főbírónak.  

14.2. A pontozólapon a bíró köteles feltüntetni a számát és aláírását. 

14.3. Amennyiben a bíró javítja a pontszámát, akkor át kell húzni a rossz pontszámot és szignóval ellátva kell 
megadni az új pontszámot. 

14.4. Minden bíró köteles kettős jegyzetelést (pontozólap+saját füzet) készíteni, hogy a versenyt követően az edzők 
részére tájékoztatást tudjon adni. 

14.5. A pontozólapokat lásd a 6. számú mellékletben. 
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15. Bírói értekezlet 

15.1. A bírói értekezletet az adott versenynapra a Bíróbizottság által kijelölt bírók tartják. A bírói értekezlet a verseny 
kezdete előtt 90 perccel kezdődik, amelyen köteles a verseny napjára beosztott összes bíró megjelenni.  

15.2. Az értekezletre pontosan kell érkezni, és annak teljes időtartama alatt a helységben kell maradni (csak 
engedéllyel lehet távozni). 

15.3. A megbeszélésről még a verseny regisztráció ügyintézése esetén sem lehet távol maradni.  

15.4. A verseny szüneteiben és a verseny után tartandó értekezletekről a Főbírók a versenyen jelenlévő 
Bíróbizottsági tagokkal történt egyeztetést követően rendelkeznek. Ezeken a megbeszéléseken a részvétel 
szintén kötelező (egyéb rendelkezés hiányában). A verseny után a Főbírók engedélyével lehet távozni. A 
versenyt követően egy rövid megbeszélés keretében a bírók megbeszélést tartanak a versenyen tapasztaltakról. 
A Főbírók vagy a Bíróbizottság tagjai kötelesek felhívni a figyelmet a további feladatokra, teendőkre, esetleges 
hiányosságokra. 

15.5. A bírói értekezleten elhangzott információk csak a jelen lévő bírókra tartoznak, ha az értekezlet vezetője 
másként nem rendelkezik. 

15.6. A verseny előtt tartandó bírói értekezleten az alábbi menetrendet kell követni: 

 Névsorolvasás 

 A kiviteli bíróknak az adott napon a kiviteli kritériumokra, a művészihatás bíróknak a művészihatás 
kritériumokra, a nehézelem bíróknak pedig a nehézelemek minimum követelményeire kell koncentrálniuk. 
Az azonos bírói posztokat betöltő bírók feladatainak összegzését a Bíróbizottság által kijelölt felelősök 
foglalják össze.  

 Pontozólapok aláírása 

 Ültetés elkészítése (a Bíróbizottság jelöli ki az adott versenynapra felelős személyt ezen feladat 
elvégzésére) 

 A bírói panel bevonulása 

A panelek összetétele alapján a fent említett feladatokra a Bíróbizottság jelöli ki a felelős bírókat. 

16. Bírói beszámoló 

16.1. Hazai verseny: 

A hazai verseny Főbírói és Supervisor- bírója köteles minden verseny után elkészíteni az adott versenyre 
vonatkozó Bírói Beszámolót. Minden esetben a BSZ sites- felületén megtalálható adatlapot kell használni. 

A hazai versenyeken a Főbíró(k)nak és a Supervisor- bírónak minden esetben a versenyt követően a BSZ 
sites-on ki kell töltenie az aktuális verseny visszajelzés- űrlapját, melyben feltünteti (Két Főbíró esetén 
mindkettőjüknek külön-külön beszámolót kell leadnia.) A bírói beszámolónak tartalmaznia kell a panelban 
dolgozó bírók munkájának elemzését, részletesen kitérve arra, hogy mely bíró(k) miatt kellett összehívni a bírói 
panelt, illetve mely bíró(k) pontszámát kellett visszaküldeni módosításra a megengedettnél nagyobb 
pontkülönbség miatt. 

A Főbírók kötelesek a hazai versenyeken az adott figyelmeztetéseket - a bíró nevével együtt - a jelentésükben 
feltüntetni. 

A Bíróbizottság vezetői által  az elfogadott beszámolót továbbítja a Vezetőség részére a versenyt követő 2 
héten belül. 

16.2. Nemzetközi verseny: 

Nemzetközi versenyre delegált nemzetközi bíró köteles minden verseny után elkészíteni az adott versenyre 
vonatkozó Bírói Beszámolót. Minden esetben Minden esetben a BSZ sites- felületén megtalálható adatlapot kell 
használni 

Nemzetközi versenyek után a bírói beszámolót a versenyt követő héten péntekig le kell adni. Ez a feltétele a 
bírói díj/útiköltség kifizetésének. A beszámolóban fel kell tüntetni a nemzetközi versenyen végzett munka és 
eredmények mellett a külföldön tapasztaltakat, valamint a nemzetközi bírói megbeszéléseken elhangzottakat, 
különös tekintettel az esetleges változásokra. 1 hónapon belül a szerzett információkat és a gyűjtött 
tapasztalatokat meg kell osztani a Bíróbizottság tagjaival személyesen, vagy Skype-on keresztül.  

A Bíróbizottság vezetői által az elfogadott beszámolót továbbítja a Vezetőség részére a versenyt követő 2 
héten belül. 
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17. Bírói díjak 

2. SZÁMÚ MELLÉKLET - Bírói díjak 

18. A bírói díjak elszámolásának menete 

3. SZÁMÚ MELLÉKLET - A bírói díjak elszámolásának menete 

19. Bírói feladatokra elkülönített összegek: 

Az elkülönített összegek a bírói munka segítését hivatottak szolgálni.  
 
Ennek forrásai: 

 11.3.5 pont: Bíródelegálási szabály megszegése 

 7.3. pont: Késés bírói értekezletről 

 7.4 pont Betegség vagy egyéb okból történő lemondás hiánya 

 Fel nem vett bírói díjak 

 Képzésekből származó nyereség (Vezetőségi határozat alapján számítva) 
 
Az elkülönített összeget a Vezetőség jóváhagyásával az alábbiakra fordíthatja a Bíróbizottság: 

 Képzéshez szükséges anyagok, videók megvásárlása 

 Bíróképzés, továbbképzés költségeinek részben történő fedezése 

 Bíródelegálás, nemzetközi bíróküldés esetén a bírók költségeinek fedezése 

 Bíróképzések költsége (munkadíj, terembérlet stb.) 

 Egyéb, Vezetőséggel egyeztetett tételek 
  

20. A Bíróbizottság 

20.1. A Bíróbizottság vezetőjét a Szakági Vezetőség választja meg, a Bíróbizottság többi tagját pedig a Bíróbizottság 
vezetője kéri fel a Vezetőség jóváhagyását követően. Lemondás esetén az új tagot a Bíróbizottság kéri fel a 
Vezetőség jóváhagyását követően. 

20.2. A Bíróbizottság feladatait a mindenkor aktuális "Bíróbizottság Működési Rendje" határozza meg.  

20.3. A bírók és edzők - a pontozással kapcsolatos - panaszaikkal, kérdéseikkel, észrevételeikkel, javaslataikkal a 
Bíróbizottság vezetőihez fordulhatnak írásban (aerobik.birobizottsag@gmail.com). Sem a Bíróbizottság, sem a 
versenyen pontozóként részt vett bírók nem tudnak utólag információt adni az egyes gyakorlatokról. Erre az 
utolsó versenygyakorlatot követően, de még az eredményhirdetés előtt van lehetősége az edzőknek. A bírói 
lapok megtekintésére a Vezetőség által meghatározott módon van lehetőség.  

20.4. Bírói témában, a Bíróbizottsághoz beérkezett összes panasz kivizsgálásra kerül. Amennyiben a vizsgálat bírói 
mulasztást állapít meg, akkor az adott bíró felé jelen szabályzatban leírt módon szankció kerül alkalmazásra. A 
vizsgálatot követően versenyeredmény módosításra nem kerül sor. 

21. Egyéb rendelkezések 

Amennyiben bizonyos bírói kérdésekre nem ad választ egyik hatályban lévő dokumentum sem, akkor a végső 
döntést a Bíróbizottság javaslata alapján a Vezetőség hozza meg. 

22. Mellékletek 

 
1. SZÁMÚ MELLÉKLET Bírói kategória megszerzésének és megtartásának feltételei - összefoglaló táblázat 
2. SZÁMÚ MELLÉKLET Bírói díjak 
3. SZÁMÚ MELLÉKLET Bírói díjak elszámolásának menete 
4. SZÁMÚ MELLÉKLET A bíróképzés és a bírói vizsga díjai 
5. SZÁMÚ MELLÉKLET Bírói Beszámoló 
6. SZÁMÚ MELLÉKLET Pontozólapok 
7. SZÁMÚ MELLÉKLET A Főbíró és a Versenybíróság Elnöke (Supervisor) feladatai 
8. SZÁMÚ MELLÉKLET Tartalék nehézelem pontozás kritériumai 
9. SZÁMÚ MELLÉKLET Főbírói és Superviror-i pontszám módosítási szabályok és táblázat 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET – Bírói kategória megszerzésének és megtartásának feltételei - 
összefoglaló táblázat 

* Hazai versenyek besorolása: „A” szint: - Magyar Kupa SA, AD, AS versenynap 
     - MEFOB „A” kategóriás versenynap 
     - Diákolimpia „A” kategóriás versenynap 
 
    „B” szint: - Magyar Kupa BA, ST, CH versenynap 
  - Diákolimpia „B” kategóriás versenynap 
Megjegyzések: 

 Az előírt számú versenynapokat a felminősülő vizsgát megelőzően kell teljesíteni. 

 „A” szintű versenyen tartalék nehézelem bírói poszton való pontozásra a felminősülő vizsgát követően is van lehetőség (6 hónapon belül). Ennek 
teljesítéséig a korábban szerzett bírói kategória érvényes. 

 Felnőtt sportaerobik versenyzői múlttal rendelkező leendő bírók sikeres bírói vizsga esetén a vizsga eredményétől függően nemzeti II-es szintet 
érhetnek el. Magasabb kategória megszerzése esetén is tapasztalati vizsgát kell tenni és házi dolgozatot kell leadni. A nemzeti II-es kategória 
érvényesítésének feltétele egy „A” szintű versenyen nehézelem tartalék bírói poszton való pontozás, ennek teljesítése előtt az érvényes kategória 
nemzeti III-as lehet. Nemzeti II-es kategóriából I-es kategóriába való felminősüléshez további 3 verseny („A” vagy „B” szint) és a 
vizsgakövetelmények teljesítése szükséges. 

 Teljes 4 éves ciklus kihagyása után a megszerezhető legmagasabb minősítés a nemzeti III-as kategória. 

Kategória Kategória megszerzésének 
feltételei 

új 4 éves olimpiai ciklusban 

Kategória megszerzésének 
feltételei 

aktuális olimpiai cikluson 
belül 

Kategória 
megtartásának 

feltételei 
új 4 éves olimpiai 

ciklusban 

Kategória megtartásának 
feltételei 

aktuális olimpiai cikluson 
belül (2-4. évben) 

Nemzeti IV-es 
bíró 

- Betöltött 17. életév 
- Nemzeti bíróképzésen való 
részvétel 
- Vizsgakövetelmények 
teljesítése /4.4 és 4.7/ 

- Betöltött 17. életév 
- Nemzeti bíróképzésen való 
részvétel 
- Vizsgakövetelmények 
teljesítése /4.4 és 4.7/ 

- Nemzeti 
bíróképzésen való 
részvétel 
- 
Vizsgakövetelmények 
teljesítése /4.4 és 
4.7/ 

- Nemzeti bíróképzésen, vagy 
bírói továbbképzésen való 
részvétel /2.2/ 

Nemzeti III-as 
bíró 

- Nemzeti IV-es kategória az 
előző ciklusban 
- Nemzeti bíróképzésen való 
részvétel 
- Vizsgakövetelmények 
teljesítése /4.4 és 4.7/ 
- Előző ciklusban minimum 2 
versenynapon („A” vagy „B” 
szint*) teljesített pontozás 

- Nemzeti IV-es kategória az 
aktuális ciklusban 
- Vizsgakövetelmények 
teljesítése /4.4 és 4.7/ 
- Aktuális ciklusban, vagy 
korábban minimum 2 
versenynapon („A” vagy „B” 
szint*) teljesített pontozás 

- Nemzeti 
bíróképzésen való 
részvétel 
- 
Vizsgakövetelmények 
teljesítése /4.4 és 
4.7/ 

- Nemzeti bíróképzésen, vagy 
bírói továbbképzésen való 
részvétel /2.2/ 
 

Nemzeti II-es bíró - Nemzeti III-as, vagy IV-es 
kategória az előző ciklusban 
- Nemzeti bíróképzésen való 
részvétel 
- Vizsgakövetelmények 
teljesítése /4.4 és 4.7/ 
- Előző ciklusban minimum 4 
versenynapon (ebből legalább 
1 „A” szint*) teljesített pontozás 
- Aktuális, vagy előző ciklusban 
egy „A” szintű* versenynapon 
tartalék nehézelem bírói 
poszton pontozás 

- Nemzeti III-as, vagy IV-es 
kategória az aktuális ciklusban 
- Vizsgakövetelmények 
teljesítése /4.4 és 4.7/ 
- Aktuális ciklusban, vagy 
korábban minimum 4 
versenynapon (ebből legalább 1 
„A” szint*) teljesített pontozás 
- Aktuális ciklusban egy „A” 
szintű* versenynapon tartalék 
nehézelem bírói poszton 
pontozás 

- Nemzeti 
bíróképzésen való 
részvétel 
- 
Vizsgakövetelmények 
teljesítése /4.4 és 
4.7/ 

- Nemzeti bíróképzésen, bírói 
továbbképzésen, vagy 
„speciális bíróképzésen” 
(nehézelem poszton pontozás 
feltétele) való részvétel /2.2/ 
 

Nemzeti I-es bíró - Nemzeti II-es, III-as, vagy IV-
es kategória az előző ciklusban 
- Nemzeti bíróképzésen való 
részvétel 
- Vizsgakövetelmények 
teljesítése /4.4 és 4.7/ 
- Előző ciklusban minimum 6 
versenynapon (ebből legalább 
1 „A” szint*) teljesített pontozás 
- Aktuális ciklusban, vagy 
korábban egy „A” szintű* 
versenynapon tartalék 
nehézelem bírói poszton 
pontozás 

- Nemzeti II-es, III-as, vagy IV-
es kategória az aktuális 
ciklusban 
- Vizsgakövetelmények 
teljesítése /4.4 és 4.7/ 
- Aktuális ciklusban, vagy 
korábban minimum 6 
versenynapon (ebből legalább 1 
„A” szint*) teljesített pontozás 
- Aktuális ciklusban egy „A” 
szintű* versenynapon tartalék 
nehézelem bírói poszton 
pontozás  

- Nemzeti 
bíróképzésen való 
részvétel 
- 
Vizsgakövetelmények 
teljesítése /4.4 és 
4.7/ 

- Nemzeti bíróképzésen, bírói 
továbbképzésen, vagy 
„speciális bíróképzésen” 
(főbírói és nehézelem poszton 
pontozás feltétele) való 
részvétel /2.2/ 
 

Nemzetközi bíró 
(Brevet I, II, III, IV) 

- Lásd: FIG General Judges 
Rules 
 

- Lásd: FIG General Judges 
Rules 

- Lásd: FIG General 
Judges Rules 
 

- Nemzeti bíróképzésen, bírói 
továbbképzésen, vagy 
„speciális bíróképzésen” 
(hazai főbírói és nehézelem 
poszton pontozás feltétele) 
való részvétel /2.2/ 
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1/A számú melléklet 
  

A gyakorlati bírói vizsga az alábbiak alapján kerül kiértékelésre: 

 

Kategória Elmélet Nehézelem Főbíró Kivitel   Művészihatás 

Kiváló  
0 -16 rossz 
válasz 

0 -15 rossz 
válasz 

Maximális eltérés Maximális eltérés Maximális eltérés 

0.00-0.60 0.00-1.10 0.00-1.40 

Nagyon 
jó  

17-24 rossz 
válasz 

16 -20 rossz 
válasz 

Maximális eltérés Maximális eltérés Maximális eltérés 

0.70-1.50 1.20-2.30 1.50-2.00 

Jó  
25-35 rossz 
válasz 

21 -30 rossz 
válasz 

Maximális eltérés Maximális eltérés Maximális eltérés 

1.60-2.30 2.40-3.00 2.10-2.50 

Megfelelt  
36 -42 rossz 
válasz 

31 -50 rossz 
válasz 

Maximális eltérés Maximális eltérés Maximális eltérés 

2.40-3.00 3.10-3.50 2.60-3.50 

Elégtelen  
43 vagy több 
rossz válasz 

51- rossz 3.10 vagy 
nagyobb eltérés 

3.60 vagy 
nagyobb  

3.60 vagy nagyobb  

válasz eltérés eltérés 

 
 

A/E pontozásnál megengedett tolerancia gyakorlati vizsgán: 
 
/Tolerancián belüli érték nem minősül eltérésnek./ 
 

A/E pontszám Megengedett tolerancia 

9.60 - 10.00 0.10 

9.00 - 9.50 0.20 

8.50 - 8.90 0.30 

8.00 - 8.40 0.40 

7.50 - 7.90 0.50 

7.00 - 7.40 0.60 

<6.90 0.70 

 

Minimális vizsgakövetelmények: 

Kategória 
Elméleti 
vizsga 

Tapasztalati 
vizsga 

Házi-
dolgozat 

Gyakorlati vizsga 

Nehézelem Művészihatás Kivitel Főbíró 

I. Kat. Kiváló     Kiváló Kiváló Kiváló Kiváló 

II. Kat. Nagyon jó 
    

Nagyon jó Nagyon Jó Nagyon Jó Nagyon jó 

III. Kat. Jó     Jó Jó Jó Jó 

IV. Kat. Megfelelt Megfelelt Megfelelt Elégtelen Megfelelt Megfelelt Elégtelen 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET - Bírói díjak 

 
a. Hazai versenyeken a bíró munkájáért az alábbi díjak kerülnek elszámolásra 
 

Óradíj: egységesen 1.200,- Ft / óra 
Az óradíj a bírói megbeszélés kezdetétől a verseny után tartandó edzői kérdések fogadásáig jár.  
 
A hazai versenyeken a napi alapdíj - minősítéstől függően - a következő: 
 

Brevet I. 8.000,-Ft 
Brevet II. 7.000,-Ft 
Brevet III. 6.000,-Ft 
Brevet IV. 5.000,-Ft 
Nemzeti I. 3.500,-Ft 
Nemzeti II. 3.000,-Ft 
Nemzeti III. 2.500,-Ft 
Nemzeti IV. 2.000,-Ft 

 

Vezetőség által jóváhagyott egyesületi versenyek (Barátságos versenyek) esetén is a fenti napi alapdíjak 
érvényesek. 

 

A Versenybíróság Elnöke (Supervisor) díja megegyezik a fentiek alapján számított bírói díjazással.* 

 
b. Nemzetközi Versenyeken a bíró munkájáért az alábbi díjak kerülnek elszámolásra  
 
Nemzetközi versenyekre a Bíróbizottság jelöli ki a kiutazó bírót/bírókat, egyeztetve az adott bíróval/bírókkal, és 
megküldi jóváhagyásra a Vezetőség részére. Amennyiben több bíró jelentkezik ugyanazon nemzetközi versenyre, 
akkor a Bíróbizottság határozza meg a sorrendet (első számú, második számú bíró). A végleges sorrend 
meghatározásához a Vezetőség jóváhagyása szükséges. 
Az adott versenynapon a panelbe be nem sorsolt bírót megilleti az aznapi napi díj és a bírói értekezlet időtartamára 
eső óradíj. 

Óradíj: egységesen 1.200,- Ft / óra 
Az óradíjba beletartoznak a bírói értekezletek is.  
 
A napi alapdíj - minősítéstől függően - a következő: 
 

Brevet I. 8.000,-Ft 
Brevet II. 7.000,-Ft 
Brevet III. 6.000,-Ft 
Brevet IV. 5.000,-Ft 
Nemzeti I. 3.500,-Ft 
Nemzeti II. 3.000,-Ft 
Nemzeti III. 2.500,-Ft 
Nemzeti IV. 2.000,-Ft 
 
Egyéb költségtérítés: 
- Utazás teljes költsége (Az utazás módját a Vezetőséggel előre egyeztetni kell.) 
- Szállás teljes költsége (A szálláshelyet a Vezetőséggel előre egyeztetni kell.) 
- Étkezés teljes költsége (Az étkezés módját/helyét a Vezetőséggel előre egyeztetni kell.) 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET - A bírói díjak elszámolásának menete 

 
A bírói díjakat csak átutalásos számla ellenében fizeti ki a Magyar Torna Szövetség Aerobik Szakága. A számlát a 
versenyen a Bíróbizottság által kijelölt személynek kell átadni vagy a versenyt követően, az adott hónap végéig kell a 
MATSZ Aerobik Szakág irodájába eljuttatni. 
 
A bírói díj átutalással kerül kifizetésre a versenyt követő 10 napon belül. 
  
A versenyt követő hónapban a bírói díj már nem kerül kifizetésre, amennyiben a bíró hibájából származik a mulasztás. 
Az ilyen, ki nem fizetett bírói díjak további bírói feladatokra elkülönítésre kerülnek. 
 
A bírók utazási költségeit az alábbi esetekben lehet elszámolni: 

1. Ha minimum 3 bíró utazik egy autóval, akkor - számla ellenében - 45 Ft számolható el kilométerenként. Az 
elszámolás az oda-vissza útra vonatkozik. 

2. Ha az adott bíró buszjegy vagy másodosztályú vonatjegy áráról nyújtja be – a Szövetség címére kiállított – 
számlát, akkor útiköltsége kifizetésre kerül. 

3. Minden egyéb utazással kapcsolatos kifizetéssel a Vezetőség felé kell benyújtani az igényt.  
 

A bírói díjjal és útiköltséggel kapcsolatos számlát az alábbi névre és címre kell kiállítani/kiállíttatni: 
Magyar Torna Szövetség Aerobik Szakág 
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
 
Több napos verseny esetén a szállás díját abban az esetben téríti a MATSZ Aerobik Szakága, amennyiben az adott 
bíró több versenynapon részt vesz bíróként. A térítés mértékét a MATSZ Aerobik Szakága állapítja meg. A szállás 
díja számla ellenében kerül kifizetésre. 
 
A nemzetközi versenyekhez kapcsolódó bírói díjak elszámolása akkor történhet meg, ha a nemzetközi bíró leadja 
írásos beszámolóját a Bíróbizottság részére, valamint ha a beszámolót a Bíróbizottság és a delegáció vezetője 
jóváhagyásával igazolta. Ezt a díjat a versenyt követő hónap végéig lehet felvenni a MATSZ Aerobik Szakág 
irodájában számla ellenében. A bírói díj átutalással kerül kifizetésre. A versenyt követő második hónapban a bírói díj 
már nem kerül kifizetésre, amennyiben a nemzetközi bíró hibájából származik a mulasztás. Az ilyen, ki nem fizetett 
bírói díjak további bírói feladatokra elkülönítésre kerülnek. 
 
Nemzetközi versenyekhez kapcsolódó étkezés, szállás és útiköltség térítést előzetesen egyeztetni kell a Szakággal. 
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET - A bíróképzés és a bírói vizsga díjai 
 
 
 
Bíróképzés díja:                     31.496 Ft +ÁFA 
Vizsgadíj/pótvizsgadíj:           5.000.- Ft  +ÁFA 
 
Továbbképzés díja: 7.874,- Ft +ÁFA /nap 
 
Munkadíj:  3000 Ft / minden megkezdett óra az oktatást és vizsgáztatást végző személyeknek. 
 1000 Ft / minden megkezdett óra a segítőknek. 
 
Útiköltség Vidéken élő oktatók részére, számla ellenében útiköltség térítés jár.  
 Autó esetén 45 Ft/km elszámolható. 
 
A díjak a bíróbizottság javaslata alapján a Vezetőség döntése szerint változhatnak az év folyamán. A bíróképzésekből, 
bírói továbbképzésekből, bírói vizsgákból befolyt összegek a virtuális bírói alapba kerülnek. Amennyiben a 
bíróképzésen edzők is részt vesznek, akkor az általuk befizetett összeg a MATSZ Aerobik Szakágát illeti meg, nem 
pedig a bírói alapot.  
A képzésekből befolyó nyereség felosztása a szövetség és a virtuális bírói alap között a következőképpen történik: 
Az edzőképzés nyeresége (az edzőképzés teljes bevétele és az arányosan számított teljes költség közötti különbség) 
a szövetséget illeti meg. 
A bíróképzés nyeresége (a bíróképzés teljes bevétele és az arányosan számított teljes költség közötti különbség) 
további bírói feladatokra elkülönítésre kerül. 
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5. SZÁMÚ MELLÉKLET - Bírói Beszámoló 

 
 

Bírói Beszámoló  
(BB site- on megtalálható* ) 

 
 
Bíró Neve:  
Verseny Neve: 
Verseny Időpontja: 
Verseny Helye: 
Bírói Munka időtartama (csak nemzetközi versenyek esetén):  
(dátum, óraszám, bírói beosztás, pontozott versenyszám, verseny) 

Bírói díjelszámolás (csak nemzetközi és barátságos versenyek esetén): 
Napi Alapdíj*ledolgozott napok száma + óradíj* ledolgozott órák száma= bírói díj 
 
Összesen= xxx.-FT 
 
*Versenyről Összefoglaló:  
 

1) Bírók munkájának elemzése (csak hazai versenyeken, pontszám visszaküldés, 
eltérések, kirívó esetek dokumentálása): 

 
2) Szankciók részletezése (amennyiben szüksége és csak hazai versenyeken): 

 
3) Fontos szakmai javaslatok, észrevételek: 

 
4) Bírói háttérpontozók nevének feltüntetése 
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6. SZÁMÚ MELLÉKLET – Pontozólapok 

MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG AEROBIK SZAKÁG 

 

FŐBÍRÓI PONTOZÓLAP 

(minden kategóriában használható) 

 

 

 

                                                                                                                                       Rajtszám  
Prezentációs hiba a versenyterületen 0.2   

Hibás öltözet (ékszer, dísz, csillogó testfesték, flitter a férfi versenyző ruháján, stb.) 0.2/alk  

Időszabály megszegése (+/- 1-2 másodperces toleranciával) 0.2  

Időhiba (+/- 3 vagy több másodperces toleranciával) 0.5   

A gyakorlat megállítása  2.0  

A gyakorlat megszakítása (2-10mp) 
AD és AS kategóriákban az összes versenyző által. 

0.5/alk  

A versenyző nem jelenik meg a versenyterületen a szólítást követő 20 mp.-en belül 0.5   

Vonalhiba 0.1/alk  

Az Olimpiai Kartának és az Etikai kódexnek nem megfelelő téma bemutatása 2.0  

Megjelenés a tiltott zónában figyelmeztetés  

Nem megfelelő viselkedés/magatartás figyelmeztetés  

A melegítő viselésének hiánya a csapatok bevonulásakor. figyelmeztetés  

Az éremátadó ünnepségen a versenyző nem versenydresszben jelenik meg figyelmeztetés  

Megjelenés hiánya (Walk-over) kizárás  

A FIG Alapszabály, Technikai szabályzat és a Szabálykönyv súlyos megszegése kizárás  

2 vagy több, tiltott akrobatikus elem bemutatása; tiltott akrobatikus elem bemutatása 
(UPI 360°-os csavarral bemutatott akrobatika) 

0.5/alk  

AD: Több, mint 2 akrobatikus elem bemutatása kombinációban 0.5/alk  

AD: Több, mint 3 akrobatikus elemkombináció (szett) a teljes gyakorlatban 0.5/alk  

BA: Nehézelem és Akrobatikus elem kombinációja 0.5/alk  

Hiányzó, vagy több emelés a megengedettnél  
SA: UP3 tilos; UP2 1 választható; UP1 1 kötelező; Fel 1 kötelező;  
AD 1 választható; 
BA: UPIV-UPIII tilos; UPII 1 választható; UPI-Fel 1 kötelező;  
ST: UPIII tilos; UPII-UPI-Fel 1 választható; 
CH: UPIV-UPIII tilos; UPII-UPI-Fel 1 választható, az első vagy utolsó 8 ütem, ill. kezdő vagy 
végpóz)  

0.5/alk   

Tiltott emelés (magasabb, mint 2 álló ember)/ Tiltott mozdulatok 
AS kategóriákban az emelés közben bemutatott propellerezés ide tartozik 
AS: 
- Tilos a társat vagy lépcsőt eldobni a levegőbe (propellerezés) 
- Tilos erőszakosan kezelni a step lépcsőt a talajon erőszakosan kezelni 
- Tilos nehézelemet/ akrobatikus elemet bemutatni  
- Tilos átugrani egyik lépcsőről a másikra. 
 - A versenyaerobik szabálykönyvben (aktuális COP-ban) szereplő tiltott elemek, mozdulatok 
CH: 
- Tilos a gyakorlat első és utolsó 8 üteme alatt nehézelemet bemutatni 
- Akrobatikus elemek, bukfenc, kézállás 
- BA és COP elemtáblázatban felsorolt elemek 
ST: 
- Akrobatikus elemek, bukfenc, kézállás 
- Tilos a lépcsőt fej fölé emelni, rúgni, dobni vagy a társnak átadni valamint az élére helyezni és 
elhagyni 
- A lépcső 4-nél több alkalommal történő áthelyezése 

0.5/alk 
 

  

  

ST - Step lépcső szétesése 0.5/alk.  

ST – Gyorsabb a zene, valamint 140 BPM 1.0  

CH – Nem hivatalos zenére történik a gyakorlat bemutatása kizárás  

CH – Nem a kötelező vagy a korosztály számára előírt gyakorlat kerül bemutatásra (eltérés több 
mint 3 alkalommal) 

1.0 
  

Az ÁVSZ megszegése (pl. megengedettnél több/kevesebb versenyző, ST kategóriában 
több/kevesebb lépcső, mint versenyző, ST lépcső magassága eltér az előírtaktól) 

kizárás 
  

    

 

Bíró száma: Bíró aláírása: 

 

Emelés értékelése 

(+): 

Főbírói levonások 

összesen (-): 
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                                      MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG AEROBIK SZAKÁG 

 

SA NEHÉZELEM PONTOZÓLAP 

 

 

Rajtszám:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bíró száma: Bíró aláírása: 
 

Nehézelem 

pontszám 

összesen: 

 Nehézelem 

levonás: 

 

Levonások: 

Több bemutatott elem 

(UP3 6; UP2 8; UP1-Fel 10/9) 
1,0  

Több talajon bemutatott elem 

(UP3 4; UP2/UP1-5) 
1,0  

Elemismétlés 1,0  

Több érkezés fekvőtámaszba/spárgába 

(UP3 0/1;UP2 1/1;UP1-Fel 3/3) 
1,0  

Hiányzó vagy nehézelem kombinációban 

bemutatott kötelező elem; nem egyszerre 

bemutatott kötelező elem 

(UP) 

1,0  

Megengedettnél magasabb értékkel bemutatott 

elem (UP3 -0.4 1 db -0.5; UP2 -0.6 1 db -0.7; 

UP1 -0.7 1db -0.8) 

1,0  

Érkezés 1 karra 

(UP) 
1,0  

1 karral/karon végrehajtott elem 

(UP3; UP2) 

1,0  

Hiányzó elemcsoport (nem végrehajtott) 

A   B   C   D 
1,0  

Megengedettnél több elemkombináció 

UP3 -0; UP2 -1; UP1 - 2-nél több 

elemkombináció; 

Felnőtt:2/3 elem kombinációja 2-nél több 

alkalommal 

1,0  



Bírói Szabályzat 2017-2020 21 

MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG AEROBIK SZAKÁG 
 

BA, ST NEHÉZELEM PONTOZÓLAP 

 

 

 

Rajtszám_______ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bíró száma: Bíró aláírása: 

 

Nehézelem 

pontszám 

összesen: 

 Nehézelem 

levonás: 

 

 

Levonások: 

Több bemutatott elem 

UPIV-UPIII            max 4 

UPII                        max 6 

UPI, Felnőtt            max 8/7 

1,0/alkalom  

Több talajon bemutatott elem 

UPIV-UPIII-UPII    max 3 

UPI                          max 4 

1,0/alkalom  

Elemismétlés 1,0/alkalom  

Hiányzó elemcsoport  

A   B   C   D 
1,0/alkalom  

Kötelező elem hiánya  

BA:JJ, HLK 

ST:JJ+lemenet+térformák; 

1,0/alkalom  

Magasabb értékkel bemutatott elem 

UPIV-UPIII-ST      0,0-0,2 

UPIII            0,0-0,3 (max 2 db 0,3-as) 

UPII             0,0-0,3 (max 3db 0,3-as + 2 db 0,4-es) 

UPI              0,0-0,4 (max 4 db 0,4-es)  

Felnőtt         0,0-0,4 (max 6 db 0,4-es) 

1,0/alkalom  

Levegőből fekvőtámaszba érkezés  

(BA UP) 
1,0/alkalom   

Spárgába érkezés 

(BA UP IV-UPIII-UPII) 
1,0/alkalom  

Több mint 1 fekvőtámaszba érkezés (Felnőtt) 

Több mint 1spárgába érkezés (UPI/Felnőtt) 
1,0/alkalom  

Egy karral végrehajtott elem 1,0/alkalom  

Érkezés egy karra 1,0/alkalom  

2 elem kombinációja 1-nél több alkalommal 1,0/alkalom  

ST: leugrás/lendületszerző elrugaszkodás, ST 

elemtáblázatban nem szereplő elem bemutatása 
1,0/alkalom  

CH: A versenyzők a CH gyakorlatban lévő elemek 

végrehajtását nem kísérelték meg 
1,0/alkalom  

Összes levonás  
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MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG AEROBIK SZAKÁG 
 

MŰVÉSZIHATÁS PONTOZÓLAP 
(minden kategóriában használható) 

 

 

SA/AD/AS/BA/ST/CH 

UPIV / UPIII / UPII / UPI / Felnőtt  

IM / IW / MP / TR / GR Helyszín/Dátum: Rajtszám  

Versenyző(k) neve:  
 

 

KRITÉRIUM Elfogadhatatlan Szegényes Megfelelő Jó Nagyon jó Kiváló 
 

ÖSSZESEN 

Zene és Zeneiség  1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0  

Aerobik tartalom / 

Step tartalom 
1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0  

Általános tartalom 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0  

Területhasználat / 

Térformák 
1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0  

Művésziesség 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0  

ÖSSZESEN   

 

CH kategóriában az alábbi táblázat használandó. 
 

KRITÉRIUM Elfogadhatatlan Szegényes Megfelelő Jó Nagyon jó Kiváló 
 

ÖSSZESEN 

Zene / 

Zenehasználat 
  1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7     

Aerobik tartalom   1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7     

Általános tartalom      1.5      1.5 

Területhasználat / 

Térformák 
1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0  

Művésziesség 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0  

ÖSSZESEN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bíró száma: Bíró aláírása: 
 

Művészihatás 

összesen: 
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MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG AEROBIK SZAKÁG 
 

KIVITEL PONTOZÓLAP 
(minden kategóriában használható) 

 

 

 
 

 Rajtszám  

Levonások 

 

A. Nehézelemek  

B. Koreográfia 

Aerobik / Step mozdulatok   

Átvezetések és Kötések  

Emelések, Partnerkapcsolatok  

  

C. Szinkronitás 
- SA/BA max. 2.0 pont 

- AD/AS/CH/ST max. 3.0 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levonások 

10 -           = 

 

Bíró száma: Bíró aláírása: 
 

Kivitel 

pontszám 

összesen: 
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7. SZÁMÚ MELLÉKLET – A Főbíró és a Versenybíróság Elnöke (Supervisor) feladatai  
 

A Főbírónak be kell avatkoznia: 

 

A Versenybíróság Elnöke 
(Supervisor) feladata 

(Versenybíróság Elnöke 
(Supervisor) hiányában a Főbíró 
feladatai) 

Megjegyzés a Főbíró és a  
Versenybíróság Elnöke 
(Supervisor) feladataihoz  

Be kell avatkoznia, ha a bírói 
panel pontszámai helytelenek 
vagy irreálisak.* 

Csak abban az esetben, ha nincs 
jelen a versenybíróság elnöke 

A nehézelem bírók nem tudnak 
megegyezni a 
nehézelempontszámot illetően. 

A vonalbíró nem vette észre a 
vonalhibát. 

A Superior Jury felelős az összes 
bíró és a Főbíró munkájának 
szabályok szerinti ellenőrzéséért, 
valamint a helyes végpontszám 
publikálásának biztosításáért.  
Feljegyzi a bírók pontszámai közötti 
eltéréseket.  

 

Az alábbi szankciókat 
alkalmazhatja a Superior Jury 
vagy a Főbíró: 
- Szóbeli vagy írásbeli 

figyelmeztetés 
- Kizárás az adott versenyről 

 

 Amennyiben a Superior Jury 
ismétlődő eltéréseket észlel, 
jogában áll a bírót figyelmeztetni és 
lecserélni.  

 

Az alábbi szankciókat 
alkalmazhatja a Fegyelmi 
Bizottság: 
- A bíró eltiltása nemzetközi 

versenyektől egy bizonyos 
időre. 

- A bírói Brevet leminősítése. 
- A bírói Brevet visszavonása. 
- Az érintett szövetség bírójának 

el nem fogadása egy bizonyos 
időre.  

- (Lásd FIG Bírói Szabályok) 

 

   

 A Szabálykönyv rendelkezéseinek 
megszegése: 

- a Szabálykönyv 
rendelkezéseinek megszegésére 
tett szándék 

- egy vagy több versenyzőnek 
szándékosan előny vagy hátrány 
biztosítása 

- az Aerobik Bizottság, a Superior 
Jury vagy a Főbíró 
rendelkezéseinek be nem tartása 

- ismétlődően túl magas vagy túl 
alacsony pontszámok adása 

- egy szabályos és fegyelmezett 
verseny rendelkezéseinek be 
nem tartása 

- részvétel mellőzése a bírói 
megbeszélésekről 

- nem megfelelő öltözet 

 

A Bíróbizottság a versenyt 
követően: a főbírói és 
Supervisor-i jelentések és a 
kielemzett pontszámok alapján, 
ha az esemény utáni 
kiértékeléskor kimutatja a 
részrehajlást, az írásbeli 
figyelmeztetést vagy szankciót 
von maga után,amelyet az adott 
Szövetséghez kell eljuttatni a 
versenyt követő 1 hónapon belül.  

  Az első lépés normál esetben a 
szóbeli figyelmeztetés. 
A második vétség vagy súlyos 
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első vétség esetén írásbeli 
figyelmeztetést kell benyújtani az 
egyesület vezetőjének, majd a 
szövetségnek, valamint egyéb 
szankció is alkalmazható. 

Lejegyzetelni a teljes gyakorlatot. Lejegyzetelni a teljes gyakorlatot.  

Pontszámot adni minden egyes 
gyakorlatra, amely ellenőrzés 
céljára felhasználható a későbbiek 
folyamán (kontrollpontszám). 

Pontszámot adni minden egyes 
gyakorlatra, amely ellenőrzés 
céljára felhasználható a későbbiek 
folyamán (kontrollpontszám). 

A pontokat formanyomtatványon 
kell rögzíteni, amelyet a verseny 
végén át kell adni a verseny 
jegyzőkönyveit kezelő 
személynek 

Jóvá kell hagynia aláírásával az 
eredménylistát. 

  

   

Vonalbíró és Versenybíróság 
Elnöke (Supervisor) hiányában 
levonni a vonalhibát. 

Vonalbíró hiányában a vonalhibát 
jelezni a Főbírónak. 

 

Nehézelem: Amennyiben a 
nehézelem bírók nem értenek 
egyet, akkor első körben a Főbíró 
dönt. 

Ha a bíró a kérés ellenére nem 
módosítja a pontszámát,a SJ 
feladata az odaítélt pontszám 
helyességének biztosítása 

 

Bírói értekezlet megtartása, 
amennyiben a Bíróbizottság erre 
megkéri. 

Bírói értekezlet megtartása, 
amennyiben a Bíróbizottság erre 
megkéri. 

 

Az adott bírói panel összes 
bírójának a bírói könyvét beszedni 
és aláírni. 

Az adott bírói panel összes 
bírójának a bírói könyvét beszedni 
és aláírni. 

Versenybíróság Elnöke 
(Supervisor) hiányában a Főbíró 
írja alá a bírói könyveket. 

A versenyt követően a BB sites-on 
Bírói Beszámolót kell leadnia. 

A versenyt követő a BB sites-on 
Bírói Supervisor-i Beszámolót 
jelentést kell leadnia 

 

 

 

*A bírók által adott pontszámok felülbírálatára a Supervisor-i és Főbírói pontszám módosítás táblázata alapján van lehetőség a verseny során. 
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8. SZÁMÚ MELLÉKLET – Tartalék nehézelem pontozás kritériumai 

 

Kategória/ 
Korosztály 

Megfelelő pontszámhoz maximálisan megengedett eltérés 

Nehézelem értékben Nehézelem levonásban 

SA 

Felnőtt 

1,0 pont 

0 pont 

UP 1 

UP 2 

UP 3 

0,5 pont 
AD 

Felnőtt 

UP 1 

BA 

Felnőtt 

UP 1 

UP 2 

0,3 pont UP 3 

UP 4 

    ST 
 

 
 
A tartalék nehézelem pontozás sikeres teljesítéséhez nem megfelelő (táblázatban leírt toleranciát meghaladó) 
nehézelem érték adott versenynapon a SA/AD/BA gyakorlatok maximum 10%-ában lehetséges! 
 
A tartalék nehézelem pontozás sikeres teljesítéséhez nem megfelelő (táblázatban leírt toleranciát meghaladó) 
nehézelem levonás adott versenynapon a SA/AD/BA/ST gyakorlatok maximum 5%-ában lehetséges! 
 
 
 

Háttérpontozás kritériumai 
 
A háttérpontozó kiviteli/művészihatás pontszáma megfelelőnek tekinthető, ha a főbíró kontrolpontszámához képest 
nem tér el 1.0 pontnál nagyobb mértékben. 
Nem megfelelő (1.0 pont eltérést meghaladó) pontszám adott versenynapon a gyakorlatok maximum 30%-ában 
lehetséges! 



Bírói Szabályzat 2017-2020 27 

 

9. SZÁMÚ MELLÉKLET - Főbírói és Supervisor-i pontszám módosítási szabályok: 

 
Supervisor és Főbíró jelenléte esetén: 1 pontnál nagyobb különbség esetén mindenképpen  
módosítani kell a pontszámot,  
Azt a pontszámot(kat) kell módosítani, amelyik(ek) a kontroll pontszámoktól több,  
mint 0,5-el eltérnek. Egyenlő különbség esetén mindkét szélső pontszámot. 

Supervisor és Főbíró jelenléte esetén: (A bírók között nincsen 1 pontos különbség) Mindkettőjük (SUP, 
HJ) kontroll pontszámának a bent maradó pontszámhoz képest több mint 0,5 ponttal el kell térnie, 
ahhoz, hogy módosítható legyen a pontszám. 

Csak Főbíró jelenléte esetén: (A bírók között nincsen 1 pontos különbség) Nem lehet pontszámot 
módosítani. 

Csak Főbíró jelenléte esetén: 1 pontnál nagyobb különbség esetén mindenképpen módosítani kell a 
pontszámot,  
Azt a pontszámot(kat) kell módosítani, amelyik a bent maradó pontszámtól nagyobb különbséget 
mutat(nak). 

   
 

     

4 bíró pontszámai figyelembe vételével Supervisor és Főbíró jelenléte esetén 

1 2 3 4   HJ SUP KÖVETKEZMÉNY 

6,5 6,2 6,7 6,3   7,0 7,1 
2-es és 4-es bírónak 
visszaküldeni a pontszámát 

       

 

4 bíró pontszámai figyelembe vételével Supervisor és Főbíró jelenléte esetén 

1 2 3 4   HJ SUP KÖVETKEZMÉNY 

6,5 6,2 6,7 7,2   6,0 5,8 
3-as és 4-es bírónak 
visszaküldeni pontozólapját 
átgondolásra 

6,5 6,2 6,7 7,2   7,2 7,4 
1-es és 2-es bírónak 
visszaküldeni pontozólapját 
átgondolásra 

       
 

4 bíró pontszámai figyelembe vételével Supervisor és Főbíró jelenléte esetén 

1 2 3 4   HJ SUP KÖVETKEZMÉNY 

6,5 6,2 6,7 7,5   6,0 5,8 
3-as és 4-es bírónak 
visszaküldeni pontozólapját 
átgondolásra 

6,5 6,2 6,7 7,5   6,2 6,4 
4-es bírónak visszaküldeni 
pontozólapját átgondolásra 

6,5 6,2 6,7 7,5   7,0 7,0 
4-es bíróknak visszaküldeni 
pontozólapját átgondolásra 

6,5 6,2 6,7 7,5   7,2 7,4 
1-es és 2-es bírónak 
visszaküldeni pontozólapját 
átgondolásra 

6,5 6,2 6,7 7,5   7,7 7,8 
1-es, 2-es, 3-as bírónak 
visszaküldeni pontozólapját 
átgondolásra 
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4 bíró pontszámai figyelembe vételével Supervisor és Főbíró jelenléte esetén 

1 2 3 4   HJ SUP KÖVETKEZMÉNY 

6,5 6,2 7,5 7,8 
  

6,2 6,4 
3-as és 4-es bírónak 
visszaküldeni pontozólapját 
átgondolásra 

6,5 6,2 7,5 7,8 
  

7,0 7,0 
2-es és 4-es bíróknak 
visszaküldeni pontozólapját 
átgondolásra 

6,5 6,2 7,5 7,8 
  

7,7 7,8 
1-es, 2-es bírónak 
visszaküldeni pontozólapját 
átgondolásra 

       
 

3 bíró pontszámai figyelembe vételével Supervisor és Főbíró jelenléte esetén 

1 2 3 4   HJ SUP KÖVETKEZMÉNY 

6,5 6,2 6,7   
  

6,8 7,0 
nincs pontszámmódosítás 

6,5 6,2 6,7     7,2 7,1 
1-es és 2-es bíróknak 
visszaküldeni pontozólapját 
átgondolásra 

       
 

3 bíró pontszámai figyelembe vételével Supervisor és Főbíró jelenléte esetén 

1 2 3 4   HJ SUP KÖVETKEZMÉNY 

6,5 6,2 7,2     6,0 5,8 
3-es bírónak visszaküldeni 
pontozólapját átgondolásra 

6,5 6,2 7,2     7,0 7,0 
nincs pontszámmódosítás 

6,5 6,2 7,2     7,2 7,4 
1-es, 2-es bírónak 
visszaküldeni pontozólapját 
átgondolásra 

        
3 bíró pontszámai figyelembe vételével Supervisor és Főbíró jelenléte esetén 

1 2 3 4   HJ SUP KÖVETKEZMÉNY 

6,5 6,2 7,5     6,0 5,8 
3-as bírónak visszaküldeni 
pontozólapját átgondolásra 

6,5 6,2 7,5     7,0 7,0 
3-as bíróknak visszaküldeni 
pontozólapját átgondolásra 

6,5 6,2 7,5     7,2 7,4 
1-es, 2-es bírónak 
visszaküldeni pontozólapját 
átgondolásra 

       
 

4 bíró pontszámai figyelembe vételével csak Főbíró jelenléte esetén 

1 2 3 4   HJ SUP KÖVETKEZMÉNY 

6,5 6,2 6,7 7,5   5,8   
4-es bírónak visszaküldeni 
pontozólapját átgondolásra 

6,5 6,2 6,7 7,5   7,7   
4-es bírónak visszaküldeni 
pontozólapját átgondolásra 

       
 

4 bíró pontszámai figyelembe vételével csak Főbíró jelenléte esetén 

1 2 3 4   HJ SUP KÖVETKEZMÉNY 

6,5 6,2 7,5 7,8 
  

6,2   
2-es és 4-es bíróknak 
visszaküldeni pontozólapját 
átgondolásra 

6,5 6,2 7,5 7,8 
  

7,8   
2-es és 4-es bíróknak 
visszaküldeni pontozólapját 
átgondolásra 


