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1. BEVEZETÉS 

A gimnasztika pontozásos sportág. Ennek következtében a szabályoknak átláthatónak, objektívnak kell lenniük és meg kell őrizniük a sport 

igazságosságát minden sportoló számára. A bírókat saját szövetségük képezi ki, hogy értékes tapasztalatokat szerezzenek nemzetközi színtérre 

lépésük előtt. A FIG feladata az oktatási anyagok és a tisztességes online tesztelési folyamat biztosítása a brevet nemzetközi szintjének elérése 

érdekében. 

A versenyeken dolgozó bírók kötelessége: 

– az összes döntés integritásának megőrzése, előnyben részesítés vagy elfogultság nélkül 

– rendelkezni a Code of Points és egyéb FIG szabályok alkalmazására való alkalmassággal 

– erkölcsös és etikus magatartást tanúsítani 

– pontossággal és a szabályok betartásával tiszteletet mutatni mások iránt  

– tiszteletben tartani a bírói esküt és a FIG Etikai Kódexét. 

A versenyző tornász közeli hozzátartozója* nem pontozhatja a tornászt vagy egységét (pár, csapat stb.) a FIG által jóváhagyott versenyeken.  

Ha konfliktus lépne fel vagy merülhet fel, a következő személyeket értesíteni kell a megfelelő lépések megtétele érdekében:  

FIG TD és OG/YOG/TWG minősítő versenyeken: Főtitkár, TB elnök és a Superior Zsűri elnöke (amennyiben különböző) 

 Minden egyéb versenyen: TB elnök és a Superior Zsűri elnöke (amennyiben különböző). 

*"Közeli hozzátartozó" meghatározása: 

Olyan személyek, akik házasok/házasok voltak, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élnek/éltek a tornásszal. 

Olyan személyek, akik születésük vagy házasságuk révén közvetlen vagy mellékági rokonságban állnak egy tornásszal, beleértve a következő személyeket: nagyszülő, 

nagybáty, nagynéni, báty, nővér, gyermek, unoka, unokaöcs, unokahúg. 

2. ÁLTALÁNOSSÁGOK 

Az Általános Bírói Szabályzat az összes FIG versenysportágra vonatkozik. Az eltérések tisztázására minden szakágra specifikus szabályokat dolgoztak 

ki.  

A Bírói Szabályzatot a FIG Végrehajtó Bizottsága hagyja jóvá. 

A FIG nemzetközi bírók brevet-jét az Általános Bírói Szabályzatnak megfelelően adják ki. Ahhoz, hogy egy ciklus alatt nemzetközileg elismert bíróvá 

minősüljenek, a bíróknak részt kell venniük egy hivatalos FIG bírói tanfolyamon és le kell tenniük a vizsgát az egyes ciklusok elején vagy alatta. 

A bírói tesztelést ebben a dokumentumban felsorolt protokollok szerint végzik és biztosítják a szakágak közötti összhangot, valamint a magas színvonalú 

oktatást. 

A 2017-2021-es ciklus összes brevet bírója megtartja nemzetközi engedélyét és a 2022-2024-es CoP szerint bíráskodhat a 2022.01.01-től induló 

versenyeken online teszteredménye megjelenéséig. Az ütemezett online teszt sikertelensége vagy a tanúsítás hiánya automatikusan érvényteleníti a 2017-

2021-es brevet-t. 
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3. BÍRÓK REGISZTRÁCIÓJA, ADATBÁZIS ÉS INFORMÁCIÓK 

Az érvényes brevet-vel rendelkező bírók neve, kategóriája és nemzetisége elérhető a FIG honlapján. A Technikai Bizottságokkal /PK Bizottsággal 

egyeztetve a FIG Iroda adatbázist vezet az egyes bírók nevéről, állampolgárságáról, brevet-szintjéről, licenc számáról és az érintett versenyterületen 

szerzett tapasztalatairól. Az összes bírói kurzus megtalálható a FIG honlapján. 

 

4. NEMZETKÖZI VERSENYEK CSOPORTOSÍTÁSA (2022-2024) 
 
 

1. csoport versenye 2. csoport versenyei 3. csoport versenyei 4. csoport versenyei 

• Olimpiai Játékok • Ifjúsági Olimpiai Játékok 

• Világjátékok 

• Világbajnokságok 

Olimpiai szakágaknak*: 

• Kontinens bajnokságok 

• Kontinens játékok 

• Világkupa-versenyek 

• Junior Világbajnokság 

• World Challenge Cups 

• Junior kontinens bajnokság 

• Nemzetközösségi Játékok 

• Mediterrán Játékok 

• FISU Egyetemi Világjátékok 

• Pacific Rim Championships 

• Junior kontinentális játékok/fesztiválok 

Nem olimpiai szakágaknak: 

• Kontinens bajnokságok 

• Kontinens játékok 

• Világkupa-versenyek 

• Minden más regionális bajnokság 

• Minden más multisport játék 

• Világkorosztályos versenyek 

• Kontinentális korcsoportos versenyek 

• Minden egyéb, FIG által jóváhagyott 

nemzetközi torna és verseny 

Nem olimpiai szakágaknak: 

• Junior kontinens bajnokságok 

*TRA - Minden olimpiai szakággal rendelkező kategória (beleértve SYN, TUM & DMT)  
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5. BÍRÓI KATEGÓRIÁK ÉS ALKALMAZÁSUK 
 
 

A BÍRÓI SZABÁLYZAT ÖSSZEFOGLALÁSA és ÁTTEKINTÉSE – A BÍRÓI KATEGÓRIÁKRA VONATKOZÓAN 2022-2024 

Tanfolyam  Megszerezhető kategória / Jogosultság & Minimum követelmények 

Online Bírói Tesztek • A tesztek 2022. január-márciusban lesznek elérhetők, a pótvizsga 2022. március-áprilisban 

• A 4-es vagy magasabb szintű bíró megtarthatja a 14. ciklusban elért kategóriáját azonos pontszám esetén a 15. ciklusban is (2022-2024) minden egyéb 

követelmény nélkül (a PK kivétel, ahol az egyes tesztek eredményei határozzák meg a bírói kategóriát)  

• Az új bírók legfeljebb 4-es kategóriát érhetnek el a megfelelő pontszámmal (nemzeti szövetségenként és szakáganként legfeljebb 10 új bíró)  

További követelmények Tanfolyamon való részvétel esetén a jelölteknek a következő feltételeknek meg kell felelniük:  

• Betöltött minimum 18. életév a vizsga évében 

• Legyen tagja egy olyan országos gimnasztikai szövetségnek, amely megfelelő minősítéssel rendelkezik a FIG-nél  

• Rendelkeznie kell az általa képviselt ország gimnasztikai szövetségének érvényes állampolgárságával (útlevéllel) 

• Regisztrálnia kell a nemzeti szövetségében 

• Jelenleg nem állhat az alábbi (9.2 b) pontban meghatározott szankció hatálya alatt (szankciók a FIG Alapszabály 43.3 cikkelyében, kivéve az a) pontot)   

• Legyen jártas a hivatalos FIG nyelvben, valamint, ha az nem angol, akkor rendelkezzen legalább munkavégzéshez elegendő angol nyelvtudással  

• Fizessen 150.- CHF regisztrációs díjat 

Megjegyzés: A regionális képzéseket 2023-ban személyesen is megtarthatják, így a képzett bírók a 2. kategóriában is szerezhetnek brevet-t (beleértve a 

felminősítéseket is). További információk ezzel kapcsolatban 2022. közepén várhatók a jelen Általános Bírói Szabályzat kiegészítéseként. 
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1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória 

A megszerzett kategória 
bírói jogosultságai 

• Bármely 1-4. csoportba tartozó 

versenyen a Superior Zsűri 

tagjaként vagy szer-

felügyelőként dolgozhat 

• D-, E-, A-bíróként pontozhat 

bármely 1-4. csoportba tartozó 

versenyen (lehet T/L* is) 

• Kinevezhető TD**-nek a 2-4. 

csoporthoz tartozó versenyeken  

• TRA, AER, ACRO, PK esetén 

szolgálhat CJP-ként*** bármely  

1-4. csoportba tartozó versenyen 

• Kinevezhető oktatónak 

nemzetközi és regionális bírói 

képzéseken  

• Bármely 2-4. csoportba tartozó 

versenyen a Superior Zsűri 

tagjaként vagy szer-

felügyelőként dolgozhat 

• Bármely 2-4. csoportba tartozó 

versenyen D-bíróként pontozhat  

• Bármely 1-4. csoportba tartozó 

versenyen E-, A-bíróként 

pontozhat (lehet T/L* is) 

• TRA, AER, ACRO, PK esetén 

szolgálhat CJP-ként*** bármely  

2-4. csoportba tartozó 

versenyen 

• Kinevezhető segédoktatónak a 

nemzetközi és regionális bírói 

képzéseken  

• D-bíróként pontozhat a  

4. csoportba tartozó 

versenyeken 

• Bármely 2-4. csoportba tartozó 

versenyen E-, A-bíróként 

pontozhat (lehet T/L* is minden 

1-4. csoportba tartozó 

versenyen) 

 

• E- vagy A-bíróként pontozhat a 

4. csoportba tartozó 

versenyeken 

• Lehet T/L* minden 2-4. csoportba 

tartozó versenyen, kivéve a 

Világbajnokságot (felnőtt) 

Megkövetelt gyakorlati 
eredmények az online teszt 
komponenseiben a szakágak által 
meghatározottak szerint 
(nincs elmélet) 

Nehézség = Sikeres  

Kivitel = Sikeres 

Művészi = Sikeres 

Nehézség = Sikeres 
Kivitel = Sikeres 
Művészi = Sikeres 

Nehézség = Sikeres 
Kivitel = Sikeres 
Művészi = Sikeres 

Nehézség = Sikeres 
Kivitel = Sikeres 
Művészi = Sikeres 

A kategória elérése vagy 
megtartása a teszteredmények 
alapján (lásd fentebb) 

• Online teszt • Online teszt • Online teszt • Online teszt 

* T/L = Time Judge/Line Judge = Időmérő bíró/Vonalbíró 

**TD = Technical Delegate = Technikai Küldött 

***CJP = Chair of Judges’ Panel = Bírói testület elnöke 
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1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória 

A 14. és 15. ciklus között a kategória 
megtartásához bírói tapasztalati 
követelmény teljesítése nem 
szükséges. Az online 
teszteredményeket a PK kategóriák 
meghatározásához használják fel. 

Senki sem az online tesztekből. 

PK 1. kategóriájú bíróknak a 14. 

ciklus során Világkupán vagy 

Világjátékokon kellett pontozniuk.  

Senki sem az online tesztekből. Senki sem az online tesztekből. Senki sem az online tesztekből. 

Teszt ismétlése, ha nem sikerült 
vagy nem tudott részt venni a 
tervezett időpontban 

• Az ismételt teszt eredménye érvényes és végleges. 

• Az ismételt teszt minden jelölt esetében csak egyszer engedélyezett. 

• A pótvizsga a FIG Irodán keresztül kerül ütemezésre. 

• Az illetékes TB elnököt értesíteni kell és jóvá kell hagynia. 

• A pótvizsgán való részvételhez 150 CHF díjat kell fizetni. 

Teszt ismétlése csatlakozási/hardver 
probléma miatt  

• Az ismételt teszt eredménye érvényes és végleges. 

• A pótvizsga a FIG Irodán keresztül kerül ütemezésre. 

• Az illetékes TB elnököt értesíteni kell és jóvá kell hagynia. 

• Nincs szükség további díj megfizetésére. 

Bíráskodás megszakítás esetén Az a bíró, aki a 14. ciklus alatt nem újította meg brevet-jét, a megszakítást követően az alábbiak szerint folytathatja tevékenységét:  

• A bírónak újra kell kezdenie a folyamatot a legmagasabb nemzeti szintű bíróra vonatkozó feltételek szerint.  
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További információk a Technikai 
Bizottság tagjaira és a FIG 
képviselőkre vonatkozóan 

• A Technikai Bizottság tagjai a következő ciklusban automatikusan megtartják azt a kategóriát, amellyel az éppen befejezett ciklusban rendelkeztek. 

• A Technikai Bizottság azon tagjai, akiket nem jelöltek vagy nem választottak meg a ciklus végén, automatikusan megtartják azt a kategóriát, amellyel a 

befejezett ciklusban rendelkeztek. 

• A 2022-2024-es ciklus új TB-tagjainak át kell nézniük az online oktatási anyagokat. 

• A FIG Technikai Bizottságának tagjai csak TD-ként és felügyelőként szolgálhatnak a FIG által jóváhagyott versenyeken, kivéve, ha az adott TB elnöke 

és főtitkára rendkívüli jóváhagyást ad. 

• Más FIG képviselők nem szolgálhatnak bíróként, Superior Zsűri tagként, felügyelőként, TD-ként stb. a FIG által jóváhagyott versenyeken. 

• Más FIG képviselők, miközben szolgálatukat teljesítik és folytatják, továbbra is megtartják kategóriájukat a következő ciklusban. 

• Más, jelenleg FIG brevet-vel rendelkező FIG képviselők számára (nem jelölték, vagy nem választották újra 2021-ben) korlátozott vagy egyáltalán nincs 

tapasztalati követelmény meghatározva a kategória eléréséhez vagy megtartásához a 2017-2021-es ciklustól. A 2022-2024-es ciklusban megtartják 

korábbi kategóriájukat (maximum 2. kategóriáig), de át kell nézniük az online oktatási anyagokat.  

• Más, jelenleg FIG brevet-vel rendelkező FIG képviselők számára (nem jelölték, vagy nem választották újra 2024-ben) korlátozott vagy egyáltalán nincs 

tapasztalati követelmény meghatározva a kategória eléréséhez vagy megtartásához a 2022-2024-es ciklustól. A 2025-2028-as ciklusban megtartják 

korábbi kategóriájukat (maximum 2. kategóriáig), az egyetlen követelmény a bírói tanfolyamon való részvétel (nem szükséges vizsgázni). 

• Alapszabály 36.1 cikkely, alapelv: A nemzetközi versenyeken részt vevő tornászoknak és bíróknak az általuk képviselt szövetség nemzetiségével 

(állampolgárságával), valamint részvételi jogosultságával kell rendelkezniük. 

• A semleges bíróknak minden verseny előtt az LOC-nek* címzett (másolatban a Superior Zsűri versenyelnökével és a TB elnökkel) írásos felhatalmazást 

kell kapniuk a hazai szövetségtől. 

• FIG TB tagoknak írásban tájékoztatniuk kell TB elnöküket és sportmenedzserüket, mielőtt részt vesznek az általuk képviselt nemzeti szövetségen kívüli 

versenyeken, tanfolyamokon, szemináriumokon, bírók vagy edzők számára tartott képzéseken vagy előadásokon, amennyiben nem a FIG-től érkezik 

közvetlenül a meghívás. 

További információk a 
versenyekhez 

• Ha egy versenyen nincs elegendő számú bíró az előírt kategóriákban, a Technikai Küldött (TD) vagy a Superior Zsűri elnöke megtehet minden 

szükséges lépést az esemény lebonyolítása érdekében. 

 
*LOC = Local Organizing Committee = Helyi Szervező Bizottság  

 



 

6. BÍRÓK RÉSZVÉTELE A VERSENYEKEN / PÓDIUM EDZÉS 

A versenyre későn érkező bírók (vis maior) a TD belátása szerint bíráskodhatnak, de a személyszállítást végző cégtől aláírt papír szükséges annak 

bizonyítására, hogy a bíró vagy a szövetség nem hibázott. 

Egy bíró csak akkor vehet részt a sorsoláson egy adott napon, ha jelen van a verseny adott szakaszának bírói értekezletén. 

A bíró nem távozhat korábban az esemény hivatalos, FIG által meghatározott indulási napjánál. A versenybíróknak előzetesen engedélyt kell kérniük a 

TD-től, amennyiben távoznának a versenyről a befejezése előtt. 

ÚJ: Általánosságban elmondható, hogy a kiviteli és művészi bírók nem tekinthetik meg a versenyterületen tartózkodó (FOP) sportolók pódium edzését. 

További részletek az egyes szakágak specifikus bírói szabályzatában, a CoP-ban vagy a versenyirányelvekben találhatók. 

 

7. BÍRÓI TESZTEK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ALAPELVEI 

Az egyes szakágak részleteit a specifikus bírói szabályzatok tartalmazzák.  

 
 

8. BÍRÓI ELISMERÉSEK ÉS KITÜNTETÉSEK 
 

8.1 Preambulum 

A bírók a tornasport szerves részét képezik. Miután egy bíró engedélyt szerez a FIG-től, bekerül a nyilvántartásba, amelyet a FIG vezet a teljesítmény 

elismerése vagy szankcionálás érdekében. 

Az elismerésekre és díjakra való jelölés két különböző elven alapul: a kiváló teljesítményen és a torna iránti hosszú távú elkötelezett szolgálaton, mint 

aktív nemzetközi tisztségviselő. Az egyes szakágak Technikai Bizottságai és a PK Bizottság meghatározzák az alkalmazandó kritériumokat és az 

alábbiak szerint kötelesek elismerni a bírókat:  

 

8.2 Bírói kiválóság 

Ez a kitüntetés egy nagy FIG verseny során elért «kiváló» értékelésen alapul, ahol a verseny után ellenőrzést végeznek. Az elismerés nem a verseny 

egyes szakaszaira vonatkozik, hanem a teljes rendezvény alatt nyújtott teljesítményre.  

Ez vonatkozik az olimpiai játékokra, az ifjúsági olimpiai játékokra, a világjátékokra, a világbajnokságokra, a junior világbajnokságokra és az esetleges 

világkupákra, a World Challenge Cupra és más multisport játékra is, ha értékelési programot hajtanak végre. Az egy cikluson belül dicséretben 

részesíthető bírók száma nincs korlátozva mindaddig, amíg a kritériumok teljesülnek.  



 

Kiváló bírói kitüntetés 

Egy esemény 

- A teljesítményértékelés «kiváló» vagy «nagyon jó» minden 
fázisban  

- A bíróhoz intézett levél, amelyet a főtitkár és az illetékes TB elnöke/ 
bizottsági elnök ír alá 

- Másolat a szövetsége részére 

- Közzététel a FIG honlapján és a hivatalos közlönyben 

Egy cikluson keresztül 
 

- «Kiváló» és «nagyon jó» értékelés a ciklus versenyszakaszainak 
3 legjobb értékelése alapján (minden fair vagy elégtelen ítélet 
kizárja a bírót a mérlegelés alól). 

- FIG Ciklus Diploma  

- A bíróhoz intézett levél, amelyet a főtitkár és az illetékes TB elnöke/ 
bizottsági elnök ír alá 

- Másolat a szövetsége részére 

- Közzététel a FIG hivatalos közlönyében és a weboldalon 
fényképekkel és a személyes eredményekkel  

 

8.3 Hosszú távú bírói szolgálat 

Ez a kitüntetés a tornasportban végzett több éven át tartó nemzetközi tisztségviselői hozzájáruláson alapul. Az alább felsorolt díjak a megjelölt 

időszakban lévő, szankciók nélküli értékeléseken alapulnak (a szóbeli figyelmeztetés kivételével). 

A tagszövetségek minden évben január 1. és február 28. között benyújtják a FIG Sport részlegének (sports@fig-gymnastics.org) azon bíróiknak a nevét, 

akik megérdemlik az arany fokozatot. Miután az adott sportmenedzser és a TB elnöke ellenőrizte, hogy a feltételek teljesültek, a döntést évente egyszer 

a világbajnokságon, a világjátékokon vagy az adott szakág egy jelentős versenyén hozzák meg és teszik közzé. 

Ugyanez a jelölési eljárás vonatkozik a Tiszteletbeli Bírói Díjra jelöltekre annyi különbséggel, hogy a feltételek ellenőrzése után a főtitkár a kérelmet a 

Végrehajtó Bizottság elé terjeszti végső döntésre. A prezentálás az adott nemzeti szövetség döntése alapján történik.  

 
 

Hosszú távú bírói szolgálat 

- Arany fokozatú díj 16 évig (4 ciklus) tartó szankció nélküli szolgálatért  

- Világbajnokságok, junior világbajnokságok, olimpiai játékok, ifjúsági 
olimpiai játékok, világjátékok közül 5 alapján 

- A bíróhoz intézett levél, amelyet a főtitkár és az illetékes TB elnöke  
ír alá 

- Másolat a szövetsége részére 

- Arany Long Service kitűző 

- Közzététel a FIG honlapján és a hivatalos közlönyben fényképpel 

mailto:sports@fig-gymnastics.org
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- FIG Tiszteletbeli Bírói Díj azon nyugdíjas bírók számára, akik legalább 
5 aktív ciklusban (20 év) részt vettek brevet bíróként legalább 8 
világbajnokságon, junior világbajnokságon, olimpiai játékokon, ifjúsági 
olimpiai játékokon, világjátékokon szankció nélkül 

- A FIG elnöke és a TB elnöke által aláírt Tiszteletbeli Bírói Oklevél 
- Másolat a szövetsége részére 
- Speciális jelvényű kitűző 
- Közzététel a FIG honlapján és a hivatalos közlönyben fényképekkel 

és a személyes eredményekkel 

 

 

9. BÍRÓI FEGYELMI INTÉZKEDÉSEK ÉS FELLEBBEZÉSI ELJÁRÁS 
 

9.1 Általános 
 
− A bírók kötelesek tiszteletben tartani a bírói esküt, és a lehető legmagasabb színvonalon (becsületesen és tisztességesen), elfogultság nélkül ellátni 

feladatukat minden versenyen. 
 

− A Technikai Bizottság és a PK Bizottság tagjai felelősek a bírók oktatásáért, ellenőrzéséért és munkájuk felügyeletéért. A verseny során kivizsgálják 
és megteszik a szükséges intézkedéseket, majd az eseményt követően elemzik a versenyvideókat. 

 

− A nem kielégítő és/vagy elfogult bíráskodás fegyelmi eljárást és szankciókat von maga után.  
 

− A bírót egyszer, vagy legfeljebb kétszer lehet figyelmeztetni, ezt követően kizárható a versenyből. Nagyon súlyos hiba esetén a Technikai Elnök 
előzetes figyelmeztetés nélkül, azonnal is kizárhat egy bírót. A verseny során meghozott fegyelmi eljárások (figyelmeztetés vagy a versenybíró 
kizárása) miatt a Fellebbviteli Zsűrihez lehet benyújtani a panaszt. A döntés végleges. 

 

− A szankciók és a díjak kiosztása minden szakágban megegyezik. A bírók munkájának minőségét 5 kategória alapján értékelik: 
 

− Kiváló, Nagyon jó, Jó, Fair,  Elégtelen; vagy hasonló besorolási elnevezések. 
 

− A bíráskodás alapja a Code of Points. Más megfontolás, mint például nemzetiség, barátság stb. elfogult ítélkezésnek minősül. A verseny alatt és 
után a hivatalos FIG JEP programot (Bírói Értékelő Program) kell használni a bírók munkájának értékeléséhez. 

 

− A verseny ideje alatt a Technikai Szabályzat 7.8.1. cikkelyének 1. szakasza az irányadó. A verseny során tett intézkedések nem érintik a versenyt 
követő, bírói munka elemzése után kiszabott esetleges szankciókat. 

A verseny és a bírók elemzése után a Technikai Bizottság a főtitkár segítségével írásbeli figyelmeztetést küldhet azon bírók számára, akiknek 

magatartása vagy munkája nem volt megfelelő. A Technikai Bizottság az ügyet a Gimnasztikai Etikai Alapítvány Fegyelmi Bizottsága (GEF) elé is 

terjesztheti a főtitkáron keresztül.  
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Azokat a bírókat, akiknél jelentős elfogultság (nagy és nagyon nagy elfogultság) kimutatható a JEP-ben (melyet a TB a verseny után szakértői 

pontszámmal igazolt), a FIG főtitkárának a GEF Fegyelmi Bizottsága elé kell vezetnie. 

 

− A nem megfelelő és/vagy elfogult bíráskodásért szankciók járnak függetlenül attól, hogy a bíró tudatosan (szándékosan) vagy nem tudatosan (nem 
szándékosan) járt el. 

 

− Azok a bírók, akik a verseny után írásbeli figyelmeztetést kaptak a Technikai Bizottságtól, fellebbezhetnek a GEF Fegyelmi Bizottságánál. A 
fellebbezést 21 napon belül, írásban kell benyújtani. Amennyiben az első figyelmeztetést 4 éven belül egy második figyelmeztetés követi, a bírónak 
automatikusan a GEF Fegyelmi Bizottsága elé kell járulnia. 

 

− A nemzeti szövetségek is felelősek a bíróik tetteiért és viselkedéséért. 
 

9.2 Bírókkal szembeni fegyelmi eljárások 
 
a) Fegyelmi intézkedések a verseny ideje alatt 

 
 

Cselekvés Következmény 

A bírót a következők miatt lehet figyelmeztetni: 

- A Code of Pointsban meghatározott hibalevonásoktól való  
ismétlődő eltérések  

- Egyéni tornász vagy csapat iránti ellenszenv, vagy előnyben 
részesítés kinyilvánítása 

- Nyilvánvalóan együttműködési szándék céljából létrehozott 
megbeszéléseken és/vagy megállapodásokban való részvétel  

- Nem megfelelő értékelés bíráskodás alatt 

- Nyilvánvalóan helytelen bírói döntések a verseny során 

- Szóbeli figyelmeztetés 

Ha egy bíró szóbeli figyelmeztetést kap a verseny során, az esetet a 
verseny utáni értékelés során elemzik. Amennyiben megerősítést 
nyer, akkor a TB írásbeli figyelmeztetést küld a főtitkáron keresztül, 
vagy továbbítja a GEF Fegyelmi Bizottságához. 

- Nem megfelelő egyenruha - Nem bíráskodhat 
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Cselekvés Következmény 

A bíró azonnal eltávolítható és lecserélhető, vagy a következő 
versenyszakaszban nem bíráskodhat a következők miatt: 

- Második figyelmeztetést kap 

- Nyilvánvalóan együttműködési szándék céljából létrehozott 
megbeszéléseken és/vagy megállapodásokban való részvétel 

- Egyéni tornász vagy csapat iránti ellenszenv, vagy előnyben 
részesítés kinyilvánítása figyelmeztetést követően 

- A Code of Pointsban vagy a Specifikus Bírói Szabályzatban 
meghatározott hibalevonásoktól való ismétlődő, indokolatlanul nagy 
eltérések szóbeli figyelmeztetést követően  

- Beszélgetés más bírókkal és/vagy jelzések adása a verseny alatt 
szóbeli figyelmeztetést követően 

- Nem megengedett kommunikációs eszköz használata a verseny 
ideje alatt (pl. mobiltelefon) 

- Csalás vagy bizonyítottan korrupt magatartás 

- A hivatalos tevékenységekben való részvétel és a bírói utasítások 
megtagadása (a Code of Points, a TR*, a versenyirányelvek vagy a 
bírói szabályok alapján) a hivatalos verseny időszaka alatt 

- Sértő magatartás 

- A hivatalos akkreditációval való visszaélés, helytelen felhasználás 
(az akkreditációs szabályok megsértése) 

- A verseny lebonyolításának akadályozása 

- A bíró verseny közbeni kizárását a probléma súlyosságától függően 
akár további szankciók is követhetik (lásd lent a 9.2 b) pontot) 

Az esetet jelenteni kell a főtitkárnak és továbbítani kell a GEF Fegyelmi 
Bizottságának, amely az alábbi szankciók közül egyet vagy többet is 
megtehet: 

- Írásbeli figyelmeztetés 

- Felfüggesztés 

- Kategória leminősítése 

- Az engedély elvétele 

- Közzététel a FIG hivatalos közlönyében 

- Figyelmeztető levél a szövetségnek 

- A szövetség bírói nem pontozhatnak egy vagy több versenyen  
(OG, YOG, WCH, JWCH, TWG) 

- A FIG Alapszabály 43.3. cikkelyében felsorolt bármely szankció 

- Minden egyéb, a GEF Fegyelmi Bizottsága által szükségesnek ítélt 
intézkedés (lásd lent a 9.2 b) pontot) 

*TR = Technical Regulations = Technikai Szabályzat  
 



 

 

b) Verseny utáni szankciók 

A verseny lezárását követően a Technikai Bizottság elvégzi a verseny utáni videós áttekintést és a bírók munkájának elemzését a JEP Szabályzatban 

előírtak szerint. Minden olyan esetben, amikor a bíró «nem megfelelő» eredményt kap, írásbeli figyelmeztetést kap a TB/Bizottságtól a főtitkáron 

keresztül, vagy a GEF Fegyelmi Bizottsága elé kell járulnia. Azoknak a bíróknak, akiket a JEP jelentősen elfogultnak ítélt (nagy és nagyon nagy 

elfogultság, a TB verseny utáni szakértői pontszámával alátámasztva), a megfelelő időben a GEF Fegyelmi Bizottsága elé kell járulnia. 

A GEF Fegyelmi Bizottsága határozatot hoz a Fegyelmi Kódex 23. cikkelye szerint. A lehetséges szankciókat a FIG Alapszabály 43.3. cikkelye és a 

fentebbi 9.2. pont említi. 

A szankció részleteit a fellebbezés tárgyát képező határozat tartalmazza. 

A kontinentális szakszervezetek által a bírókkal szemben, a saját versenyeik során alkalmazott szankciókat közölni kell a FIG főtitkárával, aki továbbítja 

az információt az érintett szervezeteknek. A verseny után minden szankciós javaslatot (kivéve a szóbeli figyelmeztetéseket) el kell juttatni a GEF 

Fegyelmi Bizottságához – a FIG főtitkárán keresztül – a fent említettek szerint. 

 

c) A bírók és a szövetségek elleni szankciók 

– A szövetségeket tájékoztatják a bírókkal szembeni szankciókról (kivéve a szóbeli figyelmeztetést). 

– A fenti 9.2 a) és b) pontban leírt bírókkal szembeni szankciókról az Alapszabály 43.4. cikkelye értelmében tájékoztatják a szövetségeket és az 

eset súlyosságától függően nem küldhetnek bírókat a soron következő olimpiai játékokra, ifjúsági olimpiai játékokra, világbajnokságokra, junior 

világbajnokságokra és/vagy az érintett szakág világjátékaira. 

– A bírók és nemzeti szövetségek számára kiszabott minden írásbeli szankciót az adott GEF Fegyelmi Bizottság elnöke írja alá. 

 

9.3 A fellebbezések szintjei 

 
a) Fellebbviteli Zsűri: A verseny során szankcionált bíróknak jogukban áll fellebbezni a Fellebbviteli Zsűrinél. A szóbeli figyelmeztetésekre vonatkozó 

fellebbezéseket a Fellebbviteli Zsűrihez kell benyújtani. Az ilyen fellebbezéseket azonnal kezelni kell. A Fellebbviteli Zsűri döntése végleges és 
az adott versenyre érvényes. 

 

b) GEF Fegyelmi Bizottság: A GEF Fegyelmi Bizottsága által kiszabott szankciók ellen a GEF Fellebbviteli Bíróságnál lehet fellebbezni. 
 

c) GEF Fellebbviteli Bíróság: A GEF Fellebbviteli Bíróság által hozott határozatok ellen a Lausanne-i Sportdöntőbíróságnál (SUI) lehet fellebbezni. 
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10. OKTATÁSI ÉS BÍRÓI TESZTINFORMÁCIÓK (2022) 
 

10.1 Oktatási anyag 

A vizsgákra való felkészüléshez szükséges összes oktatási anyagot online biztosítjuk az STS platformon keresztül minden jelentkező számára, melyhez 

a hozzáférést az adott szövetség általi regisztráció után megadjuk. Ez az anyag tartalmaz Power Point előadásokat több nyelven, gyakorlati videókat 

elemzésekkel, hozzáférést egy nagy IRCOS-videókönyvtárhoz az adott ciklusban megrendezett versenyekről (a szakágtól függően többet is), valamint 

sok egyebet. Az STS platformra való bejelentkezést minden egyes nemzeti szövetség visszaigazolja, miután a jelentkezők regisztrációja befejeződött. 

 

10.2 Online tesztek (csak gyakorlati) 

A tesztek összeállításáért a Technikai Bizottság a felelős és azokat az STS tesztplatformon keresztül teszik elérhetővé. Minden szakág számára több 

tesztsorozat készül az adott szakág igényeinek megfelelően. Teljeskörű információ ezzel kapcsolatban a Vizsgairányelvekben és/vagy a közzétételt 

követően frissített Specifikus Bírói Szabályzatban található. 

– Ez a vizsga elsősorban videó-vezérelt, minden próbálkozás esetén csak IRCOS videókat használ. 

– Minden résznek észrevehető eleje és vége van. 

– A részek, videórészletek vagy gyakorlatok számát a Bírói Szabályzat értékelési táblázata írja elő az egyes szakágakra vonatkozóan. 

– Az egész gyakorlatok pontozásának időtartamát az egyes szakágakra vonatkozó Bírói Szabályzatok határozzák meg. 

– A pontszám meghatározására rendelkezésre álló időt visszaszámláló óra segítségével be kell építeni a tesztvideóba, így az következetes és 

pontos marad, illetve jól látható lesz a vizsgázók számára. 

– A zenének és hangnak egyértelműnek kell lennie a jelöltek számára. 

– A FIG Iroda több videókészletet is megkülönböztethet. 

– Egy FIG videó szakértőnek rendelkezésre kell állnia, hogy segítse a TB-ket a felkészülésben. 

– Az anyagok és videók körét, a folyamatot, majd a gyakorlati összetevők kiválasztását és felépítését minden egyes TB Elnök a FIG Irodával 

közösen határozza meg. 

– A tesztvideók véletlenszerűek, az azonos időzónán belüli jelöltek ugyanazon tesztsorozaton vesznek részt, azonban előfordulhat, hogy az egyes 

komponenseken belül a kéziszer/kategória/esemény és gyakorlat sorrend eltérő, hogy ezzel megnehezítsék a vizsgázók együttműködését. 

A teszthez a szakértői pontszámokat a Technikai Bizottság előzetesen meghatározza. 

A tesztcsomagok végső összeállítását a FIG Iroda fogja véglegesíteni, miután a folyamat összes lépése befejeződött. 
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Elérhetőség 

− A bírói vizsgákat 2022. január közepétől februárig tartják meg. Szükség esetén pótvizsgázási lehetőség van áprilisig. 

− A maximális időkorlátot és a vizsgázási eljárás egyéb pontos vonatkozásait a Vizsgairányelvek és/vagy a Specifikus Bírói Szabályzatok 
egyértelműen részletezik, hogy a jelöltek megérthessék. 

− A teszteket minden ugyanabban az időzónában élő vizsgázónak, ugyanazon a napon, ugyanabban az időben teszik elérhetővé. 

− Minden gyakorlati szakasz előtt bemelegítő gyakorlást tartanak a jelöltek számára, hogy értékelés nélkül kipróbálhassák az online platformra történő 
adatbevitelt.  

− Pontosan egy héttel a teszt előtt minden vizsgázónak lehetősége van egy próbateszt kipróbálására eredmény nélkül, a hét ugyanazon napján, 
ugyanabban a napszakban, ugyanazon hardver (laptop vagy táblagép) használatával, ugyanazon a helyen, ahol a vizsgázást tervezi. A cél az, 
hogy az STS platform belső rendszerében történő vizsgázás minden jelölt számára kényelmes legyen. A próbateszt egy korlátozott minta a 
tényleges tesztből, csak néhány gyakorlatot tartalmaz eredmény-visszajelzés nélkül, hogy megkönnyítése a rendszer használatát. 

− Az eredményeket a FIG Iroda minden vizsga után a lehető leghamarabb elküldi. 
 

10.3 Elméleti tesztelés 

Az online tesztek során nincsen elméleti vizsga. 

11. EGYÉNI BÍRÓKRA VONATKOZÓ MINIMUM ALAPELVEK PANELENKÉNT ÉS A SUPERIOR ZSŰRIRE VONATKOZÓAN A 
REGISZTRÁLT FIG VERSENYEKEN 

– A bírók csak egy hivatalos poszton szolgálhatnak versenyszakaszonként (pl. D és E vagy E és L egyidejűleg nem engedélyezett), az akrobatikus 

tornában (ACRO) és az aerobikban (AER) csak a CJP és az időmérő feladat engedélyezett egyszerre (szükség esetén). 

– Férfi torna (MAG) vonal/időmérő bírói szolgálhatnak női torna (WAG) vonal/időmérő bíróként és fordítva, de a tapasztalat csak a saját 

szakterületükön számít. Ugyanez igaz a ritmikus gimnasztika egyénire (RGI) és csapatra (RGG). 

– Minden pozícióhoz, beleértve az időmérő és vonalbírót, FIG brevet szükséges (kivéve, ahol más van jelölve). 

– Minden versenynek van egy Superior Zsűri elnöke (egyeseknél Technikai Küldött – TD, csoporttól és típustól függően). 

– A minimumkövetelmények alóli minden kivételt a küldöttségek érkezésének napja előtt jóvá kell hagynia az adott TB elnökének és koordinátorának 

(vagy főtitkárának) a 4. csoport versenyeinél. Minden egyéb kivétel esetén (1-3. csoport) a Végrehajtó Bizottság (EC) jóváhagyása szükséges. 

– Gumiasztal (TRA) esetében az összes szer (IND, SYN, TUM, DMT) szerepel az olimpiai szakágban. 

– Megjegyzés: Minden panelméret minimális. A maximális méret nem haladhatja meg az 1. csoportban az olimpiai és a 2. csoportban a nem olimpiai 

szakágak méretét.  



 

Olimpiai szakágak 

Szakág 1. csoport versenyei 2. csoport versenyei 3. csoport versenyei 4. csoport versenyei 
 - Olimpiai Játékok (OG) - Ifjúsági Olimpiai Játékok (YOG) 

- Világjátékok (TWG) 

- Világbajnokságok (WCH) 

- Felnőtt Kontinens Bajnokságok 

- Kontinens Játékok 

- Világkupa-versenyek 

- Junior Világbajnokságok (JWCH) 

- World Challenge Cups 

- Junior Kontinens Bajnokság 

- Nemzetközösségi Játékok (CWG) 

- Mediterrán Játékok 

- FISU Egyetemi Világjátékok (WUG) 

- Pacific Rim Championships 

- Junior Kontinentális Játékok/Fesztiválok 

- Minden más regionális bajnokság 

- Minden más multisport játék 

- Világkorosztályos versenyek (WAGC) 

- Kontinentális korcsoportos versenyek 

- Minden egyéb, FIG által jóváhagyott 

nemzetközi torna és verseny 

ART 
7 E (középső 3 átlaga) 
2 D 
1 AS 
-------------------------------------- 
MAG: 1 elnök 

1 tag 
WAG: 1 elnök 

2 tag 
 
 

WCH & OG Kvalifikációs Világkupák 
7 E (középső 3 átlaga) 
2 D 
1 AS 
----------------------------------------------------- 
MAG WCH: 1 elnök 

1 tag 
WAG WCH: 1 elnök 

2 tag 
MAG/WAG OG Kvalifikációs VK: 

1 elnök 
Minden egyéb 
5 E (középső 3 átlaga) 
2 D 
1 AS 
----------------------------------------------------- 
MAG/WAG: 1 elnök 
  

 

JWCH, CWG & WUG 
4 E - CWG (középső 2 átlaga) 
5 E - WUG (középső 3 átlaga) 
7 E - JWCH (középső 3 átlaga) 
2 D 
1 AS 
------------------------------------------------------------- 
MAG JWCH: 1 elnök 

1 tag 
WAG JWCH: 1 elnök 

2 tag 
MAG/WAG CWG & WUG: 

1 elnök 
Minden egyéb 
4 E (középső 2 átlaga) 
2 D 
------------------------------------------------------------- 
MAG/WAG: 1 elnök 

 

4 E (középső 2 átlaga) 
- 2 D 

--------------------------------------------------------- 
MAG/WAG: 1 elnök 

Minden egyéb FIG által jóváhagyott 
nemzetközi torna és verseny 
2 E (2 átlaga) 
2 D 

→ Időmérő és vonalbíró lehet nemzeti bíró* 
--------------------------------------------------------- 
MAG/WAG: 1 elnök 

 

RG 
4 E (középső 2 átlaga) 
4 A (középső 2 átlaga) 
2 DB 
2 DA 
-------------------------------------- 
1 elnök 
2 DA tag (panelenként) 
2 DB tag (panelenként) 
1 E tag (panelenként) 
1 A tag (panelenként) 
 

4 E (középső 2 átlaga) 
4 A (középső 2 átlaga) 
2 DB 
2 DA 
----------------------------------------------------- 
1 elnök 
2 DA tag (panelenként) 
2 DB tag (panelenként) 
1 E tag (panelenként) 
1 A tag (panelenként) 

Világkupák: 1 elnök 
  

 

4 E (középső 2 átlaga) 
4 A (középső 2 átlaga) 
2 DB 
2 DA 
------------------------------------------------------------- 
JWCH: mint a 2. csoportban 
Játékok: 1 elnök 

1 DA tag (panelenként) 
1 DB tag (panelenként) 
1 E tag (panelenként) 
1 A tag (panelenként) 

Minden egyéb: 1 elnök 
 

3 E (középső 2 átlaga) 
3 A (középső 2 átlaga) 
2 DB 
2 DA 
--------------------------------------------------------- 
1 elnök 

Minden egyéb FIG által jóváhagyott 
nemzetközi torna és verseny 

→ Időmérő és vonalbíró lehet nemzeti bíró* 
-------------------------------------------------------- 
1 elnök 

*Brevet bírók előnyben részesítve 1. megjegyzés: Bármely versenyen használhatók a magasabb csoportokra vonatkozó 
követelmények, ezek a minimum előírások. 

2. megjegyzés: Superior Zsűri (SJ) kék színnel, dőlt betűvel látható. 
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Olimpiai szakágak 

Szakág 1. csoport versenyei 2. csoport versenyei 3. csoport versenyei 4. csoport versenyei 
 - Olimpiai Játékok (OG) - Ifjúsági Olimpiai Játékok (YOG) 

- Világjátékok (TWG) 

- Világbajnokságok (WCH) 

- Felnőtt Kontinens Bajnokságok 

- Kontinens Játékok 

- Világkupa-versenyek 

- Junior Világbajnokságok (JWCH) 

- World Challenge Cups 

- Junior Kontinens Bajnokság 

- Nemzetközösségi Játékok (CWG) 

- Mediterrán Játékok 

- FISU Egyetemi Világjátékok (WUG) 

- Pacific Rim Championships 

- Junior Kontinentális Játékok/Fesztiválok 

- Minden más regionális bajnokság 

- Minden más multisport játék 

- Világkorosztályos versenyek (WAGC) 

- Kontinentális korcsoportos versenyek 

- Minden egyéb, FIG által jóváhagyott 

nemzetközi torna és verseny 

TRA 
1 CJP 
2 D 
6 E (középső 2 átlaga) 
-------------------------------------- 
1 elnök 
3 tag (nemenként) 
 

WCH & OG Kvalifikációs Világkupák 
1 CJP 
2 D 
6 E (középső 2 átlaga) 
----------------------------------------------------- 
1 elnök 
2 tag szerenként 

Minden egyéb 
1 CJP 
2 D 
4 E (középső 2 átlaga) 
----------------------------------------------------- 
1 elnök 

JWCH 
1 CJP 
2 D 
6 E (középső 2 átlaga) 
------------------------------------------------------------- 
1 elnök 
2 tag szerenként 

Minden egyéb 
1 CJP 
2 D 
4 E (középső 2 átlaga) 
----------------------------------------------------- 
1 elnök 

1 CJP 
2 D 
4 E (középső 2 átlaga) 
----------------------------------------------------- 

1 elnök 

 

WAGC 
1 elnök 
2 tag szerenként 

Minden egyéb FIG által jóváhagyott 
nemzetközi torna és verseny 
2 E (2 átlaga) 
2 D 

→ Időmérő és vonalbíró lehet nemzeti bíró* 
-------------------------------------------------------- 

1 elnök 

*Brevet bírók előnyben részesítve 1. megjegyzés: Bármely versenyen használhatók a magasabb csoportokra vonatkozó 
követelmények, ezek a minimum előírások. 

2. megjegyzés: Superior Zsűri (SJ) kék színnel, dőlt betűvel látható. 
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Nem olimpiai szakágak 

Szakág 1. csoport versenyei 2. csoport versenyei 3. csoport versenyei 4. csoport versenyei 
  - Ifjúsági Olimpiai Játékok (YOG) 

- Világjátékok (TWG) 
- Világbajnokságok (WCH) 

 

- Junior Világbajnokságok (JWCH) 
- Felnőtt Kontinens Bajnokság 
- Kontinens Játékok 
- Világkupa-versenyek 
- FISU Egyetemi Világjátékok (WUG) 
- Pacific Rim Championships 
- Junior Kontinentális Játékok/Fesztiválok 

- Minden más regionális bajnokság 
- Minden más multisport játék 
- Világkorosztályos versenyek (WAGC) 
- Kontinentális korcsoportos versenyek 
- Junior Kontinens Bajnokság 
- Minden egyéb, FIG által jóváhagyott 

nemzetközi torna és verseny 

ACRO 

 1 CJP 
1 D 
6 E (középső 2 átlaga) 
6 A (középső 2 átlaga) 
----------------------------------------------------- 
1 elnök 
2 D tag 
2 E tag 
2 A tag 
 
 

1 CJP 
1 D 
4 E (középső 2 átlaga) 
4 A (középső 2 átlaga) 
--------------------------------------------------------- 
1 elnök 
 

WAGC 
1 CJP 
2 D 
4 E (középső 2 átlaga) 
4 A (középső 2 átlaga) 
--------------------------------------------------------- 
Mint a 2. csoportban 

Minden egyéb FIG által jóváhagyott 
nemzetközi torna és verseny 
1 CJP 
2 D 
3 E (középső) 
3 A (középső) 

→ Időmérő és vonalbíró lehet nemzeti bíró* 
-------------------------------------------------------- 
1 elnök 

AER 
 1 CJP 

2 D 
6 E (középső 2 átlaga) 
6 A (középső 2 átlaga) 
----------------------------------------------------- 
1 elnök 
2 D tag 
2 E tag 
2 A tag 

1 CJP 
2 D 
4 E (középső 2 átlaga) 
4 A (középső 2 átlaga) 
----------------------------------------------------- 
1 elnök 

 

WAGC 
1 CJP 
2 D 
4 E (középső 2 átlaga) 
4 A (középső 2 átlaga) 
--------------------------------------------------------- 
Mint a 2. csoportban 

Minden egyéb FIG által jóváhagyott 
nemzetközi torna és verseny 
1 CJP 
2 D 
3 E (középső) 
3 A (középső) 

→ Időmérő és vonalbíró lehet nemzeti bíró* 
-------------------------------------------------------- 
1 elnök 

*Brevet bírók előnyben részesítve 1. megjegyzés: Bármely versenyen használhatók a magasabb csoportokra vonatkozó 
követelmények, ezek a minimum előírások. 

2. megjegyzés: Superior Zsűri (SJ) kék színnel, dőlt betűvel látható. 
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Nem olimpiai szakágak 

Szakág 1. csoport versenyei 2. csoport versenyei 3. csoport versenyei 4. csoport versenyei 

  - Ifjúsági Olimpiai Játékok (YOG) 

- Világjátékok (TWG) 

- Világbajnokságok (WCH) 

 

- Junior Világbajnokságok (JWCH) 

- Felnőtt Kontinens Bajnokság 

- Kontinens Játékok 

- Világkupa-versenyek 

- FISU Egyetemi Világjátékok (WUG) 

- Pacific Rim Championships 

- Junior Kontinentális Játékok/Fesztiválok 

- Minden más regionális bajnokság 

- Minden más multisport játék 

- Világkorosztályos versenyek (WAGC) 

- Kontinentális korcsoportos versenyek 

- Junior Kontinens Bajnokság 

- Minden egyéb, FIG által jóváhagyott 

nemzetközi torna és verseny 

PK 

 
6 Freestyle (3 D, 3 E) 
7 Gyorsaság (1 ST, 2 T, 4 L) 
----------------------------------------------------- 
1 elnök 

6 Freestyle (3 D, 3 E) 
7 Gyorsaság = (1 ST, 2 T, 4 L) 
----------------------------------------------------- 
1 elnök 

6 Freestyle (3 D, 3 E) 
7 Gyorsaság = (1 ST, 2 T, 4 L) 

→ Időmérő és vonalbíró lehet nemzeti bíró* 
----------------------------------------------------- 
1 elnök 

*Brevet bírók előnyben részesítve 1. megjegyzés: Bármely versenyen használhatók a magasabb csoportokra vonatkozó 
követelmények, ezek a minimum előírások. 

2. megjegyzés: Superior Zsűri (SJ) kék színnel, dőlt betűvel látható. 
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12. BÍRÓI EGYENRUHA 

 
* kivéve az olimpiai játékokat és más versenyeket, ahol az egyenruhát a Szervező Bizottság biztosítja 

** kivéve, ha a Helyi Szervező Bizottság (LOC)által biztosított egyenruhával tilos 

I = Igen N = Nem O = Opcionális 

Megjegyzés: Az egyes szakágakban részletesebb információk találhatók a bírók egyenruhájáról a CoP-ban és a hírlevelekben. Ezek elsőbbséget 
élveznek ezzel a táblázattal szemben. 

Bírói egyenruha 

 
M

A
G

 b
ír

ó
k

 

 
W

A
G

 b
ír

ó
k

 

 
R

G
 b

ír
ó

k
 

 
T

R
A

 b
ír

ó
k

 

 
A

E
R

 b
ír

ó
k
 

 A
C

R
O

 b
ír

ó
k

 

 
P

K
 b

ír
ó

k
 

 
T

B
 t

a
g

o
k
 

Tétel 
Verseny 

FoP 

Verseny 

FoP 

Verseny 

FoP 

Verseny 

FoP 

Verseny 

FoP 

Verseny 

FoP 

Verseny 

FoP 

Verseny 

FoP 

Sötétkék öltöny kabáttal és nadrággal (csak férfiaknak) I* I* I* I* I* I*  I* 

Sötétkék öltöny kabáttal és nadrággal vagy szoknyával  
(csak nőknek) I* I* I* I* I* I*  I* 

Fehér ing/blúz I* I* I* I* I* I*  I* 

Nyakkendő (csak férfiaknak) I* I* I* I* I* I*   

Kendő (csak nőknek) O* O* O* O* O* O*   

FIG vagy LOC nyakkendő (csak férfiaknak)        I* 

FIG vagy LOC kendő (csak nőknek)        O* 

Nemzeti embléma N N N N N N N N 

FIG jelvény I** I** I** I** I** I** N I** 

FIG kitűző O** O** O** O** O** O** N I** 

Fekete vagy kék cipő I I I I I I O I 

FIG PK bírói ing       I*  

 



 

Jelen Általános Bírói Szabályzatot a Végrehajtó Bizottság a 2021. december 14-i ülésén jóváhagyta.  

2022.01.01-től lép hatályba és a 2022-2024-es ciklus összes bírói vizsgájára érvényes. 

 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE 

 
FIG Elnök  Főtitkár 

 

 
Morinari Watanabe Nicolas Buompane 

 
 
Lausanne, 2021. december 


