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SZABÁLYISMERTETŐ TANFOLYAM ÉS BMX BÍRÓ KÉPZÉS

A Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2014-ben ismét szabályismertető tanfolyamot és BMX BÍRÓ 
képzést indít. Várunk olyan alapvető gyakorlati kerékpározási és vagy BMX ismeretekkel rendelkező 
jelentkezőket,  akik  el  kívánják  mélyíteni  a  BMX  szabályokkal  kapcsolatos  tudásukat,  illetve 
amennyiben a tanfolyam végén sikeres bírói vizsgát tesznek, a jövőben szívesen tevékenykednek 
BMX  BÍRÓKÉNT  a  versenyeken.  (A  bírói  vizsgán  való  részvétel  nem  feltétele  az  oktatás 
látogatásának.)

Várjuk újravizsgázó bírók jelentkezését is (részletek lentebb). Emellett ismét lehetőséget biztosítunk 
a  tanfolyam  látogatása  nélkül  vizsgázni,  a  tudásukat  csupán  bírói  vizsgán  tesztelni  kívánó 
jelentkezőknek (egyéb feltételek szintén lentebb).

• A klubok és a versenyzők  visszajelzései  szerint  a versenyeken a bírói  segítség a szabályos 
versenyek menetét tekintve is hasznos.

• Egy-egy  kiemelt  versenyt  bírói  jelenléttel  lefedni,  legalább  kettő-három  versenybíró 
közreműködése  ideális  
(a pálya adottságaitól, átláthatóságától is függően).

A szabályismertető  tanfolyam  10+1  x  2  óra  előadást  és  konzultációt  vegyítő  workshop  jellegű 
alkalomból, 2 x 3 óra BMX PÁLYÁN megtartott gyakorlati képzésből és szituációs gyakorlatokból, 
kapcsolódó mentori programlehetőségből és próba-tesztfeladatok megoldásából áll.

(A Szövetség fenntartja a jogot 8 fős részvevői létszám alatt esetlegesen későbbi időpontra tolni 
vagy visszavonni a képzési programot. Ez esetben a befizetett díjakat a jelentkezők haladéktalanul 
visszakapják.)

A kurzus a bírói minősítéshez tartozó vizsgát és bíráskodási gyakorlati alkalmat is magában foglalja. 
A vizsgához az elméleti képzés 70%-án, valamint az első két gyakorlati képzés legalább egyikén 
kötelező  részt  venni.  A  harmadik  gyakorlati  alkalom  (versenyen  részvétel  egy  gyakorló 
versenybíróval együtt) a sikeres vizsgát tett bírójelölteknek kötelező.

A kurzus korhatára 16 éves életkor, bírói minősítés 18 éves életkor felett szerezhető.

Program:

Elméleti képzések:

Gyakorlati képzések:

Ezek 
után a bíráskodás gyakorlati alkalma kizárólag azon jelöltek számára 
szükséges, akik sikeres írásbeli vizsgát tettek. Helyszín és időpont később 
kerül egyeztetésre.

Vizsga: 2014. március 01.-02.. 09.00-13.30 Senkvice
2014. március 29.30. 09.00-13.30 Rivignanó

2014. február 09. 17.00-19.00 Budapest

2014. február 15. 17.00-19.00 Budapest

2014. február 25. 17.00-19.00 Millenáris Budapest

2014. március 4. 17.00-19.00 Budapest

2014. március 01.-02. 9.30-12.30

Senkvice BMX csarnok

2014. március 29-30. gyakorlati 
záróvizsga Rivignano Olaszország

Alpok-Adria Kupa



A tanfolyam elvégzésével 

• versenyzőkén, ismerve a szabályokat nem kerülsz megoldhatatlan szabálykérdés elé.

• A szabályokról megalapozott tanácsot, információt, segítséget adhatsz versenyzőtársaidnak.

• Alapos tudással kezelheted az esetleges nézetkülönbségeket a játékostársakkal.
Bírói vizsgával

• Segíthetsz a versenyek menetében.

• Új  szemszögből  ismerheted  meg  a  BMX  VERSENYEKET és  új  szerepben  vehetsz  részt  a 
magyarországi BMX életben.

• Tapasztalatot szerzel esetleges pályán felmerülő konfliktusok eredményes kezelésében.

Azok a résztvevők, akik a vizsgán legalább 60%-os teljesítményt értek el, a Magyar BMX Cross-Triál 
Szövetség I. osztályú versenybírói minősítését kapják. A vizsgázott bírók nevét minden klub részére 
megküldjük, akik számos versenyen, a Szövetség iránymutatása szerint foglalkoztatják a bírókat.

• A bírói minősítés érvényességét évente meg kell hosszabbítani és négyévente újra kell vizsgázni! 

• A meghosszabbítás feltétele, hogy évente legalább egy jegyzőkönyvezett szövetségi, vagy két 
klubversenyen bíráskodni kell.

• Amennyiben valaki nem tesz eleget ennek e követelménynek, II. osztályú minősítést kap. Ha a 
következő évben továbbra sem gyakorolja a bíráskodást, elveszíti bírói jogosítványát.

Újravizsgázó BMX BÍRÓKNAK:

• A vizsga díja 3 000,- Ft

• A csak vizsgázni kívánó bíróknak a vizsgára jelentkezés határideje 2014. március 2.

• Sikertelen vizsga esetén egyszeri  pótvizsga lehetőséget biztosítunk 6 000,-  Ft-os pótvizsgadíj 
befizetése ellenében.

Jelentkezési határidő: 2014. január 31. (péntek)

A mellékelt  jelentkezési  lap  kitöltésével  és  a  tanfolyami  díj  befizetését  igazoló  bizonylat 
másolatával.

Tanfolyami díj: nincs

(Amennyiben valaki a tanfolyam látogatása nélkül bírói vizsgán kívánja tesztelni a szabálytudását, 
úgy arra is lehetőséget biztosítunk. 

Sikertelen  vizsga  esetén  egyszeri  pótvizsga  lehetőséget  biztosítunk 6 000,-  Ft-os  pótvizsgadíj 
befizetése ellenében.

A jelentkezést kizárólag a tanfolyami díj befizetésével együtt tudjuk elfogadni!

Bármi további kérdés esetén a Magyar BMX Cross-Triál Szövetség elérhetőségein készséggel 
állunk rendelkezésre.

Veszprém, 2014. január 6.

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség



Magyar BMX Cross-Triál Szövetség
8193 Sóly, Fenyves utca 9.
Tel/Fax: 88-443-315

Szabályismertető tanfolyam és BMX bíró képzés

Jelentkezési lap

NÉV:………………………………………………………………..
…………………………

BMX KLUB:………………………………………………………….
……………………..

SPORTÁGI MÚLT:
………………………………………………………………………..

SZÜLETÉSI IDŐ:
……………………………………………………………………………

LAKCÍM:……………………………………………………………………….
……………..

TELEFONSZÁM:……………………………………………….
………………………....

E-MAIL CÍM:
………………………………………………………………………………..

Dátum:…………………………….. …………..………………………….
  Aláírás

A jelentkezési  lapot  kérjük  hiánytalanul  kitöltve  és  aláírva  2014.  január  31-ig faxon, 
emailben (bmxhungary@chello.hu) vagy postán visszajuttatni  a Magyar BMX Cross-Triál 



Szövetség irodájába! Kérjük a jelentkezési laphoz mellékelje a befizetést igazoló bizonylat  
másolatát!

A jelentkezést kizárólag a tanfolyami díj befizetésével együtt tudjuk elfogadni! 


