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1. §
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1)

Jelen szabályzat a Nemzetközi Súlyemlő Szövetség (továbbiakban: IWF)
versenyszabályzata, valamint a Magyar Súlyemelő Szövetség (továbbiakban: MSSZ) és
szabályzatai alapján készült. A szabályzat célja a versenybírók jogainak és
kötelességeinek meghatározása, az MSSZ Bíró Bizottságának működési szabályozása.

2. §
VERSENYBÍRÓ FOGALMA

1)

MSSZ súlyemelő versenybíró az, aki az MSSZ szabályzatának megfelelően bírói
vizsgát tett, bírói minősítést szerzett és érvényes bírói licenccel rendelkezik.

3.§
A VERSENYBÍRÓI TEVÉKENYSÉG FELTÉTELEI

1)

A hazai versenyrendszerben olyan versenybíró dolgozhat aki:
a. A bírói minősítésére megállapított éves licenc díjat – az MSSZ Titkárságának – a
tárgy év február 15-ig befizeti.
b. Vállalja a versenyeken:
i. a szabályzatban előírt öltözetben jelenik meg,
ii. a rá vonatkozó mérlegelési illetve versenykezdési időpontoktól
rendelkezésre áll,
iii. legjobb tudása szerint ellátja a rábízott bírói feladatokat a verseny
befejezéséig,
iv. Az aktuális bíróbeosztás időpontjaitól csak a Versenybíróság Elnökének
előzetes engedélyével térhet el.
c. A versenybírói licenc kiváltása, kizárólag az MSSZ versenyrendszerében
lebonyolításra kerülő versenyeken történő működésre jogosít.

2)

A fent részletezett versenybírói rendtartás bármely elemének önkényes figyelmen kívül
hagyása – első esetben – szóbeli figyelmeztetés a Versenybíróság Elnökétől, mely tény
a Versenybizottság elnöki jelentésben – a szabálysértő bíró nevének és a figyelmeztetés
okának beírásával – dokumentálandó.
Ismétlődés esetén – a szabálysértő bírót – a Bíróbizottság írásbeli figyelmeztetésben
részesíti.
Írásbeli figyelmeztetést követő szabálysértés a tárgy éven belül, a következő licenc
kiváltás esedékességéig /február 15/ - a versenybírói tevékenységből történő ideiglenes
felmentést vonhatja maga után.
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4.§
MSSZ BÍRÓ BIZOTTSÁG

1)

2)
3)

4)
5)
6)

7)

8)

Az MSSZ Bíró Bizottság általános feladatait az MSSZ SZMSZ az alábbiakban
határozza meg:
a. feladataikat az MSSZ Bírói Szabályzata, az MSSZ elnökségi határozatban
foglaltak, valamint az Elnöki Tanácsadó Testület (ETT) utasításai szerint végzik,
b. javaslattétel a versenybíró működési szabályzat módosítására,
c. a sportág bíróinak felkészítése, vizsgáink szervezése, lebonyolítása,
d. versenybírók nyilvántartása, a nyilvántartás aktualizálása, karbantartása,
e. bírói tevékenység ellenőrzése, minősítése,
f. bírók szembeni szankciók kezdeményezése,
g. javaslattétel az Elnökségnek a bírói minősítésekre,
h. versenybírók kijelölése az országos és kiemelt versenyekre.
A Bíró Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri az MSSZ szabályait és ezek alapján
tesz javaslatot a bírói szabályozásra.
Az MSSZ versenyrendszerének működése érdekében az MSSZ Bíró Bizottsága
gondoskodik arról, hogy megfelelő számú és minősítésű bírói állomány álljon
rendelkezésre. Amennyiben egy-egy területen nincs megfelelő számú önként jelentkező
bírójelölt, akkor a helyi egyesületi vezetőkkel köteles felvenni a kapcsolatot a probléma
megoldása érdekében.
A Bizottság az új bírói vizsgáztatás érdekében vizsgabizottságot állít fel.
A vizsgabizottság tagja lehet:
a. Nemzetközi I., vagy II. osztályú az IWF-nél aktívan nyilvántartott bíró;
A versenybírók munkáját a Technikai Bizottsággal szorosan együttműködve a
versenyekről beérkező jegyzőkönyveket – bírói jelentéseket – naprakészen feldolgozza.
A bírói tevékenység nyilvántartását vezeti.
A versenybírói jelentéseket és a bírói tevékenységeket a Bizottság ülésein rendszeresen
értékeli. Igény esetén az értékelést az MSSZ Elnökségének határozati formában
javaslattételre megküldi.
A Bíró Bizottság végzi a nemzetközi, az országos bajnokságok és a kiemelt versenyek
bíró küldéseit.
a. Nemzetközi versenyek előtt két (2) hónappal a Bíró Bizottság vezetője írásban
megküldi az MSSZ Főtitkárának az aktuális nemzetközi verseny előtt a bíróküldési
javaslatot. A nemzetközi bíróküldési javaslatnak tartalmaznia kell:
i. a bíróküldés költségének anyagi forrását,
ii. a bíró nevét,
iii. személyes adatait,
iv. útlevelének adatait,
v. bírói minősítését,
vi. bírókönyvének a számát,
vii. eddigi nemzetközi bíráskodások versenyeinek időpontja, neve, helyszíne,
viii. a bírói tevékenységet értékeli.
b. Országos bajnokságok és Diákolimpia esetén a Bíró Bizottság vezetője,
legkésőbb a verseny előtt tizenöt (15) nappal írásban megküldi az MSSZ
főtitkárának a verseny bírói listát és a tervezett bírói beosztásokat. E versenyekre a
bíróküldési javaslatot az alábbiak szerint kell megtenni;
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i.

az MSSZ által kiemelten támogatott versenyekre az MSSZ által vezényelt és
a helyi bírók részvételével kell a bírói kart összeállítani.
ii. a bírói működés összköltsége (bírói díj, adók és járulékok, utazási költség,
szállás és étkezés költsége) nem haladhatja meg a támogatás 40%-át.
iii. a bírói térítési díjakat a helyi szervezővel úgy kell rugalmasan kialakítani,
hogy az MSSZ-től legalább három (3) bíró + a versenybíróság elnökének
részvétele biztosított legyen.
iv. a versenybíróság elnöke csak Nemzetközi I. vagy II. osztályú bírói könyvel
rendelkező bíró lehet.
v. a verseny helyi szervezőjétől a verseny előtt a Bíró Bizottság vezetője
írásban bekéri a területről javasolt bírók listáját.
vi. abban az esetben, ha a javaslatok között nincs megfelelő számú és
megfelelő minősítésű bíró, akkor a bírói kar összeállítása során a helyi
szervezővel együttműködve kezdeményezik a megfelelő személy
felterjesztését.
vii. a Bíró Bizottság elnöke köteles minden versenyre jelölt bíróval beszélni.
(lehetőség szerint e-mailt váltani) és az így kialakuló bírói kart a verseny
előtt hét (7) nappal csoportokra osztani.
viii. a bírói tevékenységet értékeli.
c. Kiemelt versenyek esetén a Bíró Bizottság vezetője:
i. a kiemelt verseny rendezőjétől bekéri a verseny tervezett helyi bíróinak
listáját.
ii. a Technikai Bizottsággal valamint a kiemelt verseny rendezőjével szorosan
együttműködve alakítja a kiemelt verseny bíróküldését.
iii. A bírói tevékenységet értékeli.
d. Egyéb versenyek esetén a Bíró Bizottság vezetője:
i. A beérkezett jegyzőkönyveket és a bírói jelentéseket feldolgozza.
ii. A bírói tevékenységet értékeli.

5. §
VERSENYBÍRÓ KÉPZÉSE

1)
2)

3)

4)
5)

MSSZ súlyemelő versenybíró lehet minden nagykorú állampolgár, aki az MSSZ által
szervezett bírói vizsgát sikeresen letette.
Az MSSZ minden év november 1 és december 30. közti időpontban egy az MSSZ
weblapján (www.mssz.hu) meghirdetett alkalommal súlyemelő bírói képesítéssel,
illetve 4 év bírói licenccel nem rendelkezők részére bírói vizsgát hirdet.
Bírói vizsgára jelentkezhet az aki:
a. a 18. életévét betöltötte,
b. nem áll sportfegyelmi hatálya alatt,
c. a sporttevékenységtől nincs hatóságilag eltiltva,
d. a bírói vizsga költségét megfizeti.
A bírói vizsgát az IWF bírói kérdéseiből valamint az MSSZ Súlyemelő Szabálykönyv
tartalmából az MSSZ.
A bírói kérdéseket az MSSZ weblapján közzé kell tenni.

4

6)

7)
8)

Eredményes vizsgát tesz, aki az összeállított kérdések 85%-ra helyes választ ad. Ezzel
III. osztályú bírói minősítést szerez. Az a korábbi vagy jelenlegi junior illetve felnőtt
válogatott versenyző, aki EB-n, VB-n vagy nemzetközi kiemelt kupa versenyen részt
vett és a kérdések 90%-ra helyes választ ad automatikusan I. osztályú minősítést kap.
A bírói vizsgával egy időpontban bírói továbbképzésre is sor kerülhet, melyen minden
már korábban vizsgázott bíró önkéntes alapon továbbképzési célzattal részt vehet.
Nemzetközi bírói felterjesztéshez angol nyelven kell a tesztet kitölteni.

6. §
VERSENYBÍRÓK MINŐSÍTÉSE

1)

2)

3)

4)

5)

Súlyemelő versenybírók minősítése:
a. Nemzetközi I. II. osztályú bíró
b. Országos bíró
c. I. osztályú bíró
d. II. osztályú bíró
e. III. osztályú bíró
Nemzetközi I. osztályú bíró lehet, aki:
a. legalább két (2) éve Nemzetközi II. osztályú minősítéssel rendelkezik és ezen
időszak alatt aktívan bíráskodott.
b. Gyakorlati vizsga IWF versenyen 3 tagú vizsgabizottsággal (Nk I. osztályú bírók).
Teljesítési szint 95%.
c. Írásbeli tesztvizsga, teljesítési szint 90%.
d. Angol alapfokú nyelvismerettel rendelkezik.
e. a bírói licencet megfizette.
Nemzetközi II. osztályú bíró lehet, aki:
a. legalább három (3) éve Országos minősítéssel rendelkezik és ezen időszak alatt
aktívan bíráskodott.
b. Ajánlás a nemzeti szövetségtől.
c. Az aktuális IWF szabálykönyv ismerete
d. Gyakorlati vizsga a nemzeti szövetség rendezésében, IWF szabályok szerint.
Teljesítési szint 90%
e. Írásbeli tesztvizsga (angol). Teljesítési szint 85%.
Országos bíró az lehet, aki:
a. legalább két (2) éve I osztályú minősítéssel rendelkezik és ezen időszak alatt
aktívan bíráskodott.
b. az MSSZ Bíró Bizottsága a területi szervezet írásbeli ajánlását elfogadta.
c. az MSSZ Elnöksége a Bíró Bizottság felterjesztését jóváhagyta.
d. a bírói licencet megfizette.
I. osztályú bíró az lehet, aki:
a. legalább két (2) éve II osztályú minősítéssel rendelkezik és ezen időszak alatt
aktívan bíráskodott.
b. az MSSZ Bíró Bizottsága a területi szervezet írásbeli ajánlását elfogadta.
c. az MSSZ Elnöksége a Bíró Bizottság felterjesztését jóváhagyta.
d. a bírói licencet megfizette.
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6)

II. osztályú bíró az lehet, aki:
a. legalább két (2) éve III osztályú minősítéssel rendelkezik és ezen időszak alatt
aktívan bíráskodott.
b. az MSSZ Bíró Bizottsága a területi szervezet írásbeli ajánlását elfogadta
c. az MSSZ Elnöksége a Bíró Bizottság felterjesztését jóváhagyta.
d. a bírói licencet megfizette.
7. §
VERSENYBÍRÓ TOVÁBBKÉPZÉSE

1)
2)
3)

A két olimpiai ciklus közben bekövetkező szabályváltozásokat az MSSZ Bíró
Bizottsága az MSSZ weblapján (www.mssz.hu) közzéteszi.
Minden évben a kijelölt vizsgáztatási napon kerülhet sor továbbképzésre.
Az MSSZ Bíró Bizottsága a bírói működés figyelemmel kísérése során továbbképzésre
kötelezheti az alábbi bírókat, akik:
a. a versenyeken jelentős hibákkal bíráskodnak,
b. a versenyeken szabálytalan jegyzőkönyveket hitelesítenek,
c. három éve nem rendelkeznek licenccel.
8.§
VERSENYBÍRÓI LICENC

1)
2)

3)
4)

Az MSSZ a hivatalos bírói működés érdekében évente bírói licenc kiváltását írja elő.
A Bírói Licencet a bíráskodni szándékozó bírónak kell kérnie az MSSZ Bíró
Bizottságától. Aktuális olimpiai ciklusra (4 év) érvényes nemzetközi engedéllyel
(licenccel) rendelkező bírónak hazai licenccet nem kell kiváltania.
A nemzetközi licenccel nem rendelkező bármely osztályú bírónak– gyakorlati
tevékenység végzéséhez – évente licenckiváltás szükséges.
A Bírói Licenc díja bruttó 1 000 Ft.
A bírói licenccel rendelkezők névsora az MSSZ honlapján (www.mssz.hu) elérhető.
9.§
VERSENYBÍRÓK

1)
2)

3)

Súlyemelő versenyeken a verseny levezetését és a szabályok betartását a versenybíróság
felügyeli. A versenybírók kijelölése a verseny rendezőjének feladata.
A versenybíróság összetétele kiemelt versenyeken:
a. zsűri (3 vagy 5 fő), javasolt
b. versenybíróság elnöke – zsűri nélkül rendezett versenyen (1 fő)
c. versenybírók (2x3 fő)
d. tájékoztató bíró (szólító) (1 fő)
e. időmérő bíró (1 fő) javasolt, amennyiben nincs a számítógépes szólító rendszerben
vagy a bírói lámparendszerben beépített – a középbíró által kezelt – időmérő
berendezés
f. technikai ellenőr (1 fő), javasolt
A versenybíróság összetétele egyéb versenyeken:
a. Versenybírók (2x3 fő), egyikük a versenybíróság elnöke
b. Tájékoztató bíró (szólító) (1 fő)
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4)

A versenybíróknak kötelező minden MSSZ által támogatott kiemelt versenyre a
1. számú mellékletben található nyilatkozatot kitöltve visszajelezni, hogy részt
vesz e a versenyen versenybíróként.

5)

A versenybíróság elnöke:
a. A jelenlévők közül a legmagasabb bírói minősítésű versenybírót kell a tisztséggel
megbízni. Ő a verseny felelős vezetője, feladata a versenyszabályok szerinti
lebonyolítása, köteles beavatkozni szabálytalanság esetén, rendelkezései a verseny
összes résztvevőjére vonatkoznak.
b. Ellenőrzi a versenybíróság tagjainak külső megjelenését, a verseny
lebonyolításához szükséges felszerelések, személyek meglétét, és a helyiségek
alkalmasságát a verseny megrendezésre
c. Olyan helyzet felmerülése esetén, amire sem a Szabályzat, sem a versenykiírás,
sem MSSZ elnökségi határozat nem vonatkozik illetve egyéb vitás esetekben a
versenybíróság elnöke a megfelelő személyekkel megbeszéléseket kezdeményezhet
a felmerülő problémák rendezése érdekében.
d. Figyelemmel kíséri a versenybírók működését, helytelen ítéletnél figyelmezteti,
ismétlődés esetén leválthatja a versenybírót.
e. Súlyos szabályszegésnél jogosult a verseny megszakítására, vagy lezárására is.
f. Ellenőrzi a verseny dokumentumainak kiállítását és hitelesítését, elkészíti a
versenyjelentést, amelyet a versenydokumentumokkal együtt eljuttat az MSSZ
Technikai Bizottságához.
g. Feladata még a versenyen beadott óvások megtárgyalása döntések meghozatala.
h. Akadályoztatása esetén kijelölt helyettese (a versenybírók közül) végi el feladatait.

6)

A versenybírók
a. Súlyemelő versenyeken kizárólag érvényes bírói licenccel rendelkező bírók
vehetnek részt. Kijelölésük a verseny rendezőjének feladata, amennyiben a
versenykiírás másként nem rendelkezik.
b. A versenyzők mérlegelését és a versenygyakorlatok elbírálását három bírónak kell
végezni. Női versenyzők indulása esetén női bírót is kell alkalmazni. Amennyiben
a versennyel egy időben megkezdődik a következő csoport mérlegelése, szükséges
a második három bíró is, akik a mérlegelésnél, majd az általuk lemérlegelt
versenyzők versenyénél tevékenykednek.
c. A versenybírók a verseny folyamán csak a versenybíróság elnökének
közvetítésével tanácskozhatnak a verseny más részvevőjével a versenyt érintő
kérdésekben. Egymás között - szakirányú kérdésekben - folytathatnak
megbeszéléseket (akár a verseny közben is), de csak a versenybíróság tagjainak
részvételével.
d. A versenybírók feladata a mérlegelés szabályszerű elvégzése, a verseny alatt a
súlyzó fellapozásának illetve a versenyzők öltözékének és felszerelésének
ellenőrzése, majd a versenygyakorlatok elbírálása.
e. A versenybíróknak a mérlegelés kezdeténél 15 perccel korábban meg kell jelenniük
a helyszínen.
f. A versenybírók öltözete: fehér ing (nőknél blúz), sötét nyakkendő, sötétkék zakó,
(nőknél blézer), bírói jelvénnyel, szürke nadrág, (nőknél szoknya), fekete cipő,
férfiaknál sötét zokni. A nemzetközi bírók a nemzetközi versenyeken előírt
öltözetet is viselhetik.

7

7)

8)

9)

10)

A tájékoztató bíró (szólító)
a. A versennyel kapcsolatos ügyviteli és tájékoztatási feladatok felelőse. Irányítja a
jegyzőkönyvvezetők munkáját. Bemutatja a verseny résztvevőit, a verseny alatt
dobogóra szólítja a – szólítási szabályok szerint – soron következő versenyzőt.
b. A verseny előtti és közbeni emeltetéseket az edzőknek a tájékoztató bírónak kell
bejelenteni. Amennyiben van segítője (pl. számítógépes szólító program kezelő),
akkor pedig nála.
c. Feladata még az eredményhirdetés lebonyolítása.
Időmérő bíró:
a. Feladata az óra szabályok szerinti kezelése.
b. Amennyiben nincs automatikus hangjelzésre lehetőség a 30. mp-nél (2 perc
felkészülési idő esetén 90. mp-nél is), akkor köteles az időt valamilyen módon
jelezni.
Technikai ellenőr
a. Feladata a verseny megkezdése előtt a verseny helyszín és a felszerelések
ellenőrzése.
b. A verseny közben ellenőrzi a dobogóra lépő versenyző személyazonosságát,
ruházatainak, felszerelésének szabályosságát.
c. Felügyeli a versenydobogó és a súlyzórúd tisztaságát.
Zsűri
a. Feladata a verseny szabályszerű lebonyolításának, valamint a versenybírók
munkájának ellenőrzése, hibás döntés esetén a bíró figyelmeztetése, ismétlődés
esetén leváltása. Jogosult újabb fogás vagy súlyzó visszalapozás engedélyezésére
valamint téves bírói döntés megváltoztatására is.
b. Feladata még a versenyen beadott óvások megtárgyalása, döntések meghozatala.
c. A zsűri tagja hazai rendezésű nemzetközi versenyeken csak nemzetközi I. vagy II.
osztályú bíró lehet. A kiemelt hazai versenyeken minden esetben a legmagasabb
minősítésű bírókból kell összeállítani a zsűrit. Közülük a legmagasabb minősítésű
személy a zsűri elnöke. Zsűri nélkül megrendezett versenyen a felsorolt feladatokat
a versenybíróság elnöke látja el.
d. Öltözet: a versenybírók öltözetével egyező.

10. §
VERSENYBÍRÓK DÍJAZÁSA

1)

Versenybírói díjazás javasolt formája a jelen szabályzat 4.§ 8. a),b) pontjainak
figyelembevételével az alábbi:
A versenyek két csoportra tagozódnak a díjazás mértéke szerint.

1. Kiemelt verseny
- Korosztályos egyéni OB-k
- Abszolút CSB országos döntő
- Diákolimpia
- Kiemelt versenyek

2. Egyéb (nem kiemelt) verseny
- Normál versenyek
- Területi versenyek
- Helyi emlékversenyek
- Seregszemlék

A díjazás alapja: minden bírói kategóriában egy verseny – legalább 8 induló
versenyzővel – mely a mérlegelés kezdetétől a jegyzőkönyv aláírásáig tart. Bármelyik
fogásban esetleg kieső versenyző természetesen nem befolyásolja az indulók számát.

8

Kiemelt versenyeken, - ezen belül a korosztályos Bajnokságokon – napidíjas elszámolás
az irányadó bírói díjazási mód. Napidíj az egy napra kifizethető maximális juttatás.
Teljes napidíj fizetendő, a többversenyes versenynap teljes időtartama alatt (az első
mérlegeléstől, az utolsó verseny befejezéséig) a helyszínen tartózkodó tartalék bíróként,
vagy egyéb szakirányú beosztásra rendelkezésre álló versenybírónak.
Alapdíj fizetendő a többversenyes versenynapon, 1 versenyen megjelenő és
közreműködő bírónak.
Az alapdíj 50 % - ával mérsékelt napidíj fizetendő azon versenybírónak, aki a saját,
vagy a hivatalos beosztás alapján nem áll rendelkezésre a teljes versenynap időtartama
alatt. (nincs jelen az első mérlegelésen, vagy távozik az utolsó verseny elött)
Teljes alapdíjjal csökkentett napidíj fizetendő azon versenybírónak, aki a 4, vagy több
versenyes versenynapon az első mérlegelésen, sem az utolsó versenyen nem áll
rendelkezésre.
Bármilyen esetben, a bírói minősítéshez tartozó alapdíjnál kevesebb juttatás nem
fizethető!
Az „Egyéb” kategóriába tartozó versenyeken, - a minősítéstől és a versenyek számától
függetlenül – a bírói díjazás egységes!
A versenynapi program elkészítése az MSSZ Szabálykönyv 2§ 3./a pontja szerint.
A versenybíróság elnökének mindenkori feladata és hatásköre a bíróbeosztással és a
rendelkezésre állással együtt, a versenybírók személyi díjazásának megállapítása és
egyeztetése a versenyrendezővel, (kifizető) a lefektetett közreműködési szempontok
figyelembevételével!
A megállapított versenybírói díjak bruttó összeget tartalmaznak.
Érvényes: 2017. január 1-től:
Kiemelt verseny

Alapdíj (bruttó)
Napidíj min. 4 verseny / nap
Napidíj 3 verseny / nap
Napidíj 2 verseny / nap

Nemzetközi.
I.II.oszt.
7000
20000
16000
12000
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Országos,
I.osztály
6000
16000
13000
10000

Egyéb
verseny
Nemzk.Orsz.
I.II.III.o.
max. 6000

1. számú melléklet

Nyilatkozat

Verseny megnevezése
Verseny helyszíne:
Verseny időpontja:
Verseny megnevezése:

Megerősítem a részvételem a feljebb említett, a Magyar Súlyemelő Szövetség hivatalosan
sportversenyén, mint bíró és elfogadom az ehhez kapcsolódó feltételeket(bírói öltözet, pontos
megjelenés és minden egyéb,ami a Versenybírói Működési Szabályzatban idevonatkozó).

Dátum:

Név

Aláírás
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