MKSZ Versenybírói Szabályzat
1. Bevezető rendelkezések
1.1 A Magyar Kerékpáros Szövetség (továbbiakban: MKSZ) minden tőle telhetőt megtesz a magyar
kerékpársport szakágaiban tevékenykedő, versenyengedéllyel rendelkező versenybírók szakmai
fejlődése érdekében, biztosítja a tevékenységük elvégzéséhez szükséges technikai eszközöket,
felszereléseket és gondoskodik a versenyekre kirendelt versenybírók felelősség biztosításáról.
1.2 Az MKSZ a versenyekkel kapcsolatos versenybírói feladatokkal összefüggő tevékenységek
koordinálására a MKSZ Versenybíró Testületet bízza meg.
1.3 A versenybíró olyan – az UCI vagy tagszervezetei (pl.: MKSZ) által kibocsátott érvényes
versenybírói engedéllyel rendelkező személy, aki az adott versenyen, a Versenybíróság tagjaként
hivatalosan tevékenykedik.
1.4 Az UCI vagy az MKSZ által delegált versenybírók felelőssége kizárólagosan az adott verseny
sportszakmai követelményeinek megfelelő lebonyolítására terjed ki. A verseny szervezésével és
lebonyolításával kapcsolatos minőségi, biztonsági és installációs követelmények teljesítése a
verseny szervezőjének kizárólagos felelősségébe tartozik.
1.5 A Versenybíróság tagjaként tevékenykedő versenybíróknak be kell tartaniuk az UCI és az MKSZ
Versenybírói Viselkedés Kódexében foglaltakat.
1.6 Az egyes kerékpáros szakágak eseményeire történő versenybírók delegálását szakág-specifikusan,
elsősorban a szakmaiságot, továbbá a minimum kritériumokat, a territoriális jelleget és a
költséghatékonyság elvét is figyelembe véve kell megoldani.
1.7 A versenybíróság minimális létszámát szakáganként és az adott verseny besorolásának
függvényében az UCI Szabálykönyve rögzíti. Az abban nem felsorolt esetekben, illetve a regionális
/ területi jelentőségű versenyeknél a versenybíróság létszámát a szakági szabályok határozzák
meg. A szakági szabályzatoknak garantálniuk kell a versenybíróság munkájának zavartalanságát,
annak minőségét (különösen létszám és összetétel tekintetében).
1.8 Az adott verseny szervezésével, illetve lebonyolításával összefüggő feladatokat az adott verseny
szervezője, vagy annak képviseletében eljáró személy látja el. Az ezzel kapcsolatos problémák
megoldása is a verseny szervezőjének feladata. Ezeket – összhangban a vonatkozó szabályokkal –
a versenybírósággal történt egyeztetés után hajtja végre.
1.9 Minden versenyzőnek gondoskodnia kell arról, hogy a felszerelése (kerékpárja, annak különböző
tartozékai és egyéb felszerelései, sisakja, ruházata stb.) - függetlenül annak minőségétől,
anyagától vagy formájától ne jelentsen veszélyt sem önmagára sem másokra nézve. Meg kell
győződnie arról, hogy a versenyeken használt felszerelése minden tekintetben megfelel az UCI és
az MKSZ előírásainak. Ezek megfelelőségét a versenybírók bármikor ellenőrizhetik.
1.10 A verseny előtt, alatt vagy után az UCI vagy az MKSZ által delegált versenybíró lefoglalhatja a
felszerelést további ellenőrzés céljából, függetlenül attól, hogy a felszerelést a verseny során
használták-e vagy sem. Ha a lefoglalt felszerelés nem felel meg az UCI vagy az MKSZ előírásaiban
foglalt követelményeknek, az UCI vagy az MKSZ megtarthatja a felszerelést mindaddig, amíg az
ügyhöz kapcsolódó eljárások le nem zárulnak.
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2. Versenybírói feladatok (verseny előtt, közben és után)
2.1 A kerékpáros versenyek lebonyolítását a versenybíróság tagjai felügyelik. Az adott verseny
szervezőjének különös figyelmet kell fordítania arra, hogy a versenybíróság optimális
körülmények között dolgozhasson.
2.2 A versenybíróságnak minden versenyt megelőzően össze kell ülnie. A versenybíróság tagjainak a
technikai értekezleten is részt kell venniük.
2.3 Az adott verseny szervezőjének a verseny előtt megfelelő idővel biztosítani kell a versenybíróság
számára a versenyre nevezett versenyzők listáját, ezen belül megjelölve az indulókat és az
esetleges tartalékokat (előzetes nevezési lista).
2.4 A technikai értekezlet előtti a regisztráció során a csapatvezető vagy annak képviselője köteles a
versenybíróság számára megerősíteni azon versenyzők személyét, akik az adott versenyen rajthoz
állnak. A versenybíróság ellenőrzi a versenyen induló versenyzők versenyengedélyeit, és
meggyőződik arról, hogy az előzetes nevezési listában is szerepelnek-e. Az ilyen módon
hivatalosan benevezett versenyzők személye, már nem módosítható, hacsak az UCI szabályai
másképp nem rendelkeznek.
2.5 A versenybíróságnak a nemzeti szövetségek által külföldön versenyző nemzeti válogatott, klub
vagy regionális csapat számára kiadott autorizációkat is ellenőriznie kell.
2.6 A fenti tevékenységeket olyan módon kell lebonyolítani, hogy azok, a technikai értekezlet kezdete
előtt legkésőbb 15 perccel befejeződjenek.
2.7 A technikai értekezleten a versenybíróknak fel kell hívniuk a figyelmet a versenyre vonatkozó
szabályokra, különös tekintettel a verseny jellegéből adódó sajátosságokra. A verseny
szervezőjének szükség szerint fel kell hívni a figyelmet a vonatkozó jogi és egyéb előírásokra is (pl.
a doppinggal kapcsolatban). A technikai értekezletet az UCI által előírt formában kell megtartani.
2.8 A szervező által adott rajtszámokon a versenybíróság engedélye nélkül a versenyzők nem
végezhetnek változtatásokat. A rajtszámokat a szervezőnek ingyenesen kell a versenyzők számára
biztosítani, miután a versenyengedélyeiket a versenybíróság ellenőrizte.
2.9 Országúti versenyek rajtja előtt a versenyzőknek egy versenybíró felügyelete mellett alá kell írniuk
az aláíró ívet.
2.10 A versenybíróságnak a verseny befejezését követően az UCI vagy az MKSZ által rendszeresített
formátumban részletes jelentést kell készítenie az adott versenyről. A jelentéshez csatolni kell
legalább a következő dokumentumokat:
(előzetes) nevezési lista
rajtlista
versenyeredmény(-ek)
a verseny kiírása és technikai útmutatója
2.11 A fentiekhez pluszban csatolni kell még az időmérő bíró írásbeli jelentését, s a további
versenybírók jelentéseit amennyiben készül ilyen. Nemzetközi versenyek esetében a másolatokat
el kell küldeni a verseny szervező nemzeti szövetségének, hogy a jövőben a versenyt ez alapján
értékelhessék.

6/2

3. Versenybíróság összetétele és fontosabb feladataik
A versenybíróság összetételét illetve a versenybírói funkciókat szakáganként és az adott verseny
besorolásának függvényében a szakági specialitások határozzák meg. A főbb versenybírói funkciók a
következők:
3.1 A versenybíróság elnöke
- A versenybíróság elnöke – a többi versenybíróval közösen látja el a verseny sportszakmai
felügyeletét és adminisztrációját.
- A versenybíróság elnökét a verseny kategóriájának függvényében a szervező nemzeti
szövetsége, vagy az UCI jelöli ki. A verseny sportszakmai lebonyolításáért a versenybíróság
elnöke vagy az általa kijelölt versenybíró felel.
3.2 Rajtbíró
- A rajtoltatást egy versenybíró (rajtbíró) végzi vagy az ő felügyelete mellett történik. Egyedül ő
dönthet a rajt érvényességéről. A versenybírók ellenőrzik, hogy a rajvonalnál megjelent
versenyzők felszerelése a szabályoknak megfelel-e.
3.3 Időmérő
- Az adott verseny szervezőjének gondoskodnia kell elegendő számú időmérőről. Az időmérők
munkáját, az időmérést közvetlenül nem érintő feladatokban segítheti a nemzeti szövetség
versenyengedélyét birtokló harmadik személy is.
- Amennyiben egy verseny vagy annak egy szakaszának átlagsebessége szokatlanul alacsony, a
versenybíróság, a verseny szervezőjével történt egyeztetést követően, dönthet a kiírt
pénzdíjak mértékének csökkentéséről, vagy azok teljes törléséről.
- Az időmérőknek írásban rögzíteniük kell az időeredményeket, amelyet aláírva átadnak a
célbírónak.
- Az időmérés elektronikus időmérő berendezéssel történik. Pálya- MTB Downhill- és 4X
versenyeken ezredmásodperc pontossággal kell mérni. Más versenyeken legalább másodperc
pontossággal kell mérni, és az eredményeket másodperc pontossággal kell közzétenni. Ezen
kívül, kézi időmérés is végezhető, ha szükségesnek vagy hasznosnak ítélik.
- Amennyiben a versenyzők egy csoportja, egyszerre halad át a célvonalon, azonos időt kell
rendelni hozzájuk. Amennyiben minimum 1 másodperc időkülönbség mérhető az adott
csoport utolsó versenyzője hátsó kerekének hátsó síkja, illetve a következő csoport első
versenyzője első kerekének első síkja között, az időmérőnek a második csoporthoz új időt kell
rendelnie, amit a csoport első versenyzőjéhez mér. Minden olyan esetben, amikor két
versenyző (hátsó kerék és első kerék) között legalább 1 másodperc a különbség, az
eredményeket külön idővel kell rögzíteni.
3.4 Célbíró
- A versenybíróság egyik tagja célbíróként tevékenykedik. A célbíró saját felelősségére maga
mellé választhat olyan személyeket, akiket a szervező nemzeti szövetsége kijelöl, és annak
versenyengedélyével rendelkeznek.
- A célbíró egyedül dönt a befutási sorrendről. A befutási sorrendet, a megszerzett pontok illetve
a megtett körök számát írásban rögzítenie kell, amelyet aláírva átad a versenybíróság
elnökének. Az eredménylistát szükség esetén technikai eszközök segítségével állítja össze.
- Az adott verseny szervezőjének a célbíró részére elzárt, fedett és lehetőleg magasított
pódiumot kell biztosítani a célvonalnál.
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4. Versenybírói tevékenység díjazása
4.1 A versenybírók jogosultak díjazásra és versennyel kapcsolatosan közvetlen felmerülő költségeik
megtérítésére. Az UCI által delegált nemzetközi versenybírók kivételével a kifizetés összegét és
módját magyarországi versenyekre vonatkozólag az MKSZ határozza meg.
4.2 Magyarországon rendezendő verseny esetében az illető versenybíró kategóriájától és a versenyen
betöltött feladatkörétől függetlenül a bírói tiszteletdíj mértéke minimálisan nettó 10.000
Forint/nap, országos bajnokságok és nemzetközi versenyek esetén minimálisan nettó 15.000
Forint/nap.
4.3 Versenybírók szállás és étkezés költségei mindenkor a szervezőt terhelik az alábbiak szerint:
- amennyiben egy verseny 8 óránál hosszabb ideig tart az előkészületektől a teljes jegyzőkönyv
elkészültéig, a szervező köteles biztosítani étkezési lehetőséget;
- amennyiben egy esemény reggel 8 óra előtt kezdődik, vagy este 20 óra után fejeződik be, akkor
azon versenybírók részére, akik 50 kilométernél messzebbről érkeznek az eseményre, igény
esetén megfelelő szállást kell biztosítania a szervezőnek;

5. A Versenybíróság jogköre
5.1 A Versenybíróság ellenőrzi, hogy az adott verseny szabályai megfelelnek-e a vonatkozó
szabályzatoknak. Azokat a rendelkezéseket, amelyek ennek nem felelnek meg módosítja vagy
törli, és ezt visszacsatolja a szervező felé, valamint erről tájékoztatja a versenyen induló csapatok
képviselőit legkésőbb a technikai értekezleten.
5.2 A Versenybíróság, vagy szükség esetén, az egyes versenybírók kötelesek meghozni minden olyan
döntést, amely a verseny zökkenőmentes lebonyolítása érdekében szükségesek. Ezeket a
döntéseket a vonatkozó szabályok rendelkezéseivel összhangban kell meghozni, lehetőleg a
verseny szervezőjével folytatott konzultációt követően.
5.3 A Versenybíróságnak rögzítenie kell minden, az adott versenyen - a verseny szervezése és
lebonyolítása során tapasztalt/elkövetett szabálytalanságot és szankcionálniuk kell azokat a
hatáskörükbe tartozó esetekben. (Az MKSZ versenyrendszerébe tartozó versenyen induló
csapatokhoz, illetve a csapatok tagjaihoz tartozó szülők vagy más versenyengedéllyel nem
rendelkező személyek által elkövetett szabálytalanságokért a csapat illetve annak vezetője felelős.
Ilyen esetekben a büntetéseket – az eset természetétől függően a csapatra egyetemlegesen, vagy
annak vezetőjére kell kiszabni.)
5.4 A versenybíróság tagjai írásban rögzítik a fent említett szabálytalanságokat. A Versenybíróság
tagjainak jelentései más (ellenkező tényt alátámasztó) bizonyíték hiányában megalapozzák a
szabálytalanságokkal kapcsolatos döntést.
5.5 Büntetések kiszabásáról a Versenybíróság tagjai többségi szavazással döntenek.
5.6 Ezen kívül a versenybíróság bármely tagja önállóan jogosult a következő intézkedések
megtételére:
- megtagadni azon versenyzők indulási jogát, akik nem tartják be a szabályokat, vagy
nyilvánvalóan nincsenek olyan állapotban, hogy részt vegyenek a versenyen;
- figyelmeztetést adni bármely versenyengedéllyel rendelkező személynek;
- azonnal kizárni a versenyből azt a versenyzőt, aki súlyos szabálytalanságot követ el, aki
nyilvánvalóan nincs olyan állapotban, hogy folytassa a versenyt, aki annyira lemaradt, hogy
már nem tud felzárkózni, vagy veszélyt jelent más személyekre.
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5.7 Minden az 5.6 pontban felsorolt döntést írásban rögzíteni kell.
5.8 Ha a verseny rajtja előtt felmerülő súlyos szabálytalanságokat nem sikerül időben megszüntetni,
akkor az esemény rajtja késleltethető vagy leállítható, végső esetben az esemény törölhető vagy
leállítható.
5.9 Azon személyeket, akik nem követik a versenybírók utasításait, minimálisan 30.000 Ft
pénzbüntetéssel kell súlytani, valamint versenyengedélyeiket 1 nap és hat hónap közötti időszakra
fel kell függeszteni az MKSZ Fegyelmi Bizottság döntése alapján.
5.10 Az UCI Szabálykönyv fegyelmi ügyekről szóló 12.1.012. cikkelyében foglaltakat kivéve nem
nyújtható be fellebbezés a versenyfeltételekkel illetve a versenyszabályok alkalmazásával
kapcsolatos versenybírói döntésekkel szemben.
5.11 A versenybíróság döntéseiből adódó - az MKSZ Fegyelmi Bizottságának hatáskörébe tartozó
ügyeket – a Bizottság legfeljebb 15 napon belül köteles tárgyalni. Az ilyen eseteket a
versenybíróság elnöke 3 napon belül jelzi a Bizottság elnöke felé.
5.12 A versenybírók vagy más illetékes személyek által lefolytatandó felszerelés-ellenőrzés kijátszása,
visszautasítása vagy megakadályozása esetén, az alábbiak szerinti szankciókat kell alkalmazni:
- versenyző vagy más a csapathoz tartozó személy esetén: a versenyengedély egy hónaptól egy
évig terjedő felfüggesztése és/vagy az UCI Szabálykönyvében meghatározott nagy összegű
pénzbüntetés kiszabása;
- csapat esetén: a versenyengedély egy hónaptól hat hónapig terjedő felfüggesztése és/vagy az
UCI Szabálykönyvében meghatározott nagy összegű pénzbüntetés kiszabása.
5.13 Ha egy verseny vagy szakasz rajtja előtt a versenybíróság tagjai úgy ítélik meg, hogy egy versenyző
technikai innovációval vagy az UCI által nem jóváhagyott felszereléssel kíván rajthoz állni, nem
adhatnak rajtengedélyt a versenyző számára.
5.14 Az előbbiek szerinti felszerelés használata a verseny során az érintett versenyző automatikus
kizárását vonja maga után. A versenybíróság erre vonatkozó döntése ellen fellebbezésnek helye
nincs.

6. A Versenybírói Testület működése
6.1 Az MKSZ a versenyekkel kapcsolatos versenybírói feladatokkal összefüggő tevékenységek
koordinálására a MKSZ Versenybíró Testületet bízza meg. A Versenybíró Testület tagja minden
olyan előzőleg versenybírói vizsgát tett magyar állampolgár vagy magyarországi tartózkodási
hellyel rendelkező természetes személy, aki az UCI vagy az MKSZ által kiadott, adott naptári évre
vonatkozó versenybírói engedéllyel rendelkezik.
6.2 Az MKSZ által besorolt nemzeti versenybírói minősítések a következők:
- Nemzeti C minősítés (sikeres alapfokú vizsgát tett versenybíró)
- Nemzeti B minősítés (legalább 1 éves gyakorlattal rendelkező versenybíró)
- Nemzeti A minősítés (legalább 3 éves gyakorlattal rendelkező versenybíró)
6.3 Szavazati joggal a Versenybíró Testület azon tagja rendelkezik, aki a választást megelőző év
december 31-én az UCI vagy az MKSZ által kiadott, adott naptári évre vonatkozó versenybírói
engedéllyel rendelkezett.
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6.4 A Versenybírói Testület tagjai maguk közül – a testület irányítására elnököt választanak. Az elnök
csak olyan személy lehet, aki jelen szabályozás 6. pontjában foglalt feltételeknek maradéktalanul
eleget tesz, és őt a Testület választáson jelen lévő tagjai legalább 50% plusz 1 szavazattal
támogatják.
6.5 A Versenybíró Testület elnöke képviseli tagjai érdekeit az MKSZ elnöksége és szakágai felé.
6.6 A Versenybíró Testület végrehajtó testülete az MKSZ Versenybírói Bizottsága. Ennek tagjai:
- Az MKSZ Versenybíró Testület elnöke
- Minden korábban UCI vagy ENC minősítésű vizsgát tett személy, aki érvényes versenybírói
engedéllyel rendelkezik
- Az MKSZ adott szakágában tevékenykedő versenybírókat képviselő 1-1 – általuk választott
delegált versenybíró, aki a szakágban tevékenykedő versenybírók versenyre történő
delegálásáért is felelős egyúttal.
6.7 Minden az előbbiekben felsorolt választott tisztséget betöltő személy megbízása legfeljebb 1
naptári évre szól, a megbízásokról szóló választást minden évben január 15 és január 31. között
kell megtartani.
6.8 Az MKSZ Versenybíró Bizottsága jogosult szakmai vagy egyéb előterjesztések benyújtására az
MKSZ elnöksége vagy bizottságai/egyéb szervei felé, a Versenybíró Testület elnökének személyén
keresztül.

7. A Versenybírói Testület vezetőjével kapcsolatos elvárások
7.1 Az MKSZ Versenybíró Testület elnökének választható annak azon tagja, aki:
- Megfelelő - legalább 5 éves versenybírói gyakorlattal rendelkezik az UCI által elismert valamely
kerékpáros szakágban,
- Megfelelő nyelvtudással rendelkezik (legalább az UCI hivatalos nyelvei közül egy (angol és/vagy
francia) nyelv alapszintű ismerete kötelező).
- Jelölését az MKSZ Versenybíró Testület tagjai közül minimum 10 fő – legalább 20% a választást
megelőző napig bezárólag írásban támogatta.

8. Záró rendelkezések
Jelen szabályozás az MKSZ elnökségének 126/2017. (XI.28.) számú határozatával lép érvénybe és
hatályon kívül helyez minden ezt megelőző vonatkozó szabályozást, valamint azok elemeit.
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