Magyar Kerékpársportok Szövetsége
VERSENYBÍRÓI KOLLÉGIUM
DÍJSZABÁSA
2015

Készítette: MKSZ Versenybírói Kollégium
Dátum: 2015.10.07

Magyar Kerékpársportok Szövetsége
Székhely: 1146 Bp. Szabó József utca 3. l Iroda / levelezési cím : OT Irodaház 1117 Bp. Galvani u. 44.
Adószám: 18160817‐2‐42 l Bankszámlaszám: OTP 11784009‐20603492
E‐mail: info@bringasport.hu l Telefon: +36 30 799 3934

2/2

1
1.1

VERSENYBÍRÓK DÍJAZÁSA
A versenybírói tiszteletdíj mértéke

Az illető versenybíró kategóriájától függően kerül meghatározásra.
A teljes tiszteletdíjat a Bírói Besorolás alapján „A” és „B” kategóriába tartozó versenybírók kaphatják,
a „C” kategóriába tartozó bírók a díj 70%‐ra jogosultak.
A bírói tiszteletdíj mértéke nettó 5.000 Forint/nap, 6 órán túl 10.000 Forint/nap, 8.000 Forint/nap, 6
órán túl 15.000 Forint/nap (UCI kategóriás versenyek).
1.2

A tiszteletdíj elszámolásának alapja

Átlagos versenytempó figyelembe vételével a táv megtételéhez szükséges idő (egész órára felfelé
kerekítve) plusz 2 óra, mely a versennyel kapcsolatos teendők, sajtó korrekt tájékoztatása, technikai
értekezlet, nevezések, aláírás, pályabejárás, hivatalos személyekkel (rendőrség, szervezők stb.) történő
egyeztetés, verseny után az eredmények regisztrációja, eredményhirdetés, óvások, panaszok
elbírálásához szükséges időt kompenzálja.
A szervező köteles a Versenybíró Kollégium vezetőjével vagy a szakági összekötővel a versenybírói
juttatást egyeztetni, amelyet a verseny előtt két héttel a Szövetség felé kifizetni, amelyből a Szövetség
fizeti ki a versenybírókat az elszámolás és a vezetőbíró beszámolója alapján 5 munkanapon belül.
Abban az esetben, ha a verseny szervezője a Szövetség felé a megjelölt határidőig nem utalja át a kért
összeget, a Versenybíró Kollégium nem küld versenybírót, és kezdeményezi az MKSZ elnökségénél a
verseny rendezési jogának felülvizsgálatát.
1.3

Jogi garancia

A szervező nem teljesítése esetén a Kollégium azonnal kezdeményezi a fegyelmi eljárást, az MKSZ, mint
jogi személy pedig a bírósági eljárás megindítását.
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