
 
A MRASZ Bírói Bizottság működése és feladatai. 
 
A Magyar Rádióamatőr Szövetség Elnöksége rádióamatőr sporttevékenység, a versenyek 
egységes alapelveken, szemléleten és gyakorlaton alapuló bíráskodás rendszerének 
működtetésére létrehozta a MRASZ Bírói Bizottságát. 
 
A MRASZ Bírói Bizottsága a MRASZ Elnöksége által elfogadott és közzétett MRASZ 
Versenybírói Szabályzat szerint működik. (A Szabályzat a MRASZ és területi szervezetei 
honlapján megtalálható.) 
 
A MRASZ Versenybíró Szabályzata (továbbiakban: VSz. )részleteiben fogalakozik az 
alábbiakkal: 
 
A MRASZ Bírói Bizottság tagjai: 
A Bírói Bizottság háromtagú. A vezetőjét és a tagjait a MRASZ Elnöksége jelöli ki és bízza 
meg úgy, hogy a bizottságban miden szakág megfelelően legyen képviselve. Bírói Bizottság 
működéséért a Bizottság elnöke felelős. 
Szabályozza a Bizottság vezetőjének és tagjainak feladatait, kötelezettségeit. (VSz. 1. pont) 
 
A MRASZ Bírói Bizottság alapvető feladata, hogy biztosítsa a Szövetség hazai és hazai 
rendezésű minősítő versenyeire az egységes alapelveken és szemléleten alapuló bíráskodás 
érvényesülését, ennek érdekében végrehajtandó feladatokat. (VSz. 2. pont) 
 
A Szabályzat részletesen foglalkozik a MRASZ versenybírói tevékenységgel: 
 
Kimondja, hogy MRASZ versenybíró lehet minden olyan személy, aki elfogadja a MRASZ 
szabályzatait, és sikeres bírói vizsgát tesz. 

Versenybíró minősítés feltétele 
Versenybírói minősítést szerezhet minden olyan személy, aki a Szabályzat 8. 
pontjának megfelelő feltételeknek eleget tesz, és a MRASZ Elnöksége a Bírói 
Bizottság javaslatára határozatában a minősítést megadja és a „Játékvezetői 
Versenybírói Igazolvány”-ba bejegyzi. 
Meghatározza a minősítési fokozatokat és a versenybírói szakágakat, azok 
követelményeit, adminisztrációs kezelését. VSz. 3. pont) 
 

A Szabályzat előírja a versenybírók tevékenységét a versenyeken: (Vsz. 4.pont) 
Szabályozza: 

- A versenybírók kijelölésének folyamatát, követelményeit. 
 

- A versenyeken tevékenykedő versenybírókkal szembeni minősítési követelményeket, 
kiemelve a minősítő versenyeket. 

        
- A minősítő versenyekre a bírók kijelölését (VSz. 4.1 pontja) 
 
- A versenybírók bejelentési kötelezettségét 

 
-  Kisegítők igénybevételét a versenyeken. 

 
 - A versenybírók központi kijelölésének feltételeit és gyakorlatát. 



 
- A versenybírók kötelességeit a versenyek alatt (VSz. 5 pont) 

 - Bírói jelentési kötelezettségeket (VSz. 6.pont)  
 
A versenybíró minősítés érvényessége 4 év. A Szabályzat részletesen foglalkozik a 
versenybírók képzésével, továbbképzésével, a minősítések megújításával. 
A MRASZ versenybíró képzését a MRASZ Bírói Bizottság irányítja és szervezi. A képzéssel, 
továbbképzéssel, beszámolókkal kapcsolatos feladatokat a VSz, 9. pont szabályozza 
részletesen. 
 
A rádióamatőr sportbírókról a MRASZ Bíró Bizottsága nyilvántartást vezet. A szakosodás 
2009. évben kezdődik és a képzési, továbbképzési beszámolókkal folyamatosan kerül 
bevezetésre. 
 
A Versenybírói Szabályzat mellékletei tartalmazzák a működéshez szükséges űrlap mintákat, 
és a szükséges általános és speciális bírói ismeretek témaköreit. 
 
 
 


