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1. (13) oldal 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

Szabályzat hatálya 

1.§ 

(1) A Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség (továbbiakban MSJJSZ) Alapszabályának 29. § 
(5) b) pontja alapján a versenybírói munka megszervezéséért a Versenybírói Testület Elnöke 
felelős. Jelen Versenybírói Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) ezen tevékenységgel 
kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. 

(2) Jelen Szabályzat hatálya kiterjed, minden az MSJJSZ által szervezett sportversenyen 
közreműködő versenybíróra és bírói asszisztensre. 
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II. BÍRÓKÉPZÉS 

 

Delegálás, nyilvántartás 

2.§ 

(1) Az MSJJSZ Tagszervezetei versenybírókat delegálnak a versenybírói testületbe. A 
versenybírói kar tagja lehet, bármely tagszervezet regisztrált tagja. 
 
(2) A Versenybírói jelentkezés feltétel a Versenybírói Adatlap pontos és teljes kitöltése és 
eljuttatása a Versenybírói Testület számára. A Versenybírói Testület a nyilvántartás számára 
továbbítja a beérkező regisztrációkat a Főtitkár számára. 
 
(3) Az MSJJSZ Versenybírói Nyilvántartást vezet a versenyrendszerekben közreműködő 
Versenybírókról és Bírói Asszisztensekről. A Versenybírói Nyilvántartás tartalmazza az 1. 
melléklet adattartamát, valamint a megszerzett minősítéseket, versenyeken történt 
értékeléseket, illetve számon tartja a továbbképzéseken, oktatásokon való részvételt.  
 

Képzések 

3.§ 

(1) Bírójelöltek, illetve minősítéssel rendelkező versenybírók számára a Versenybírói 
Testület minden évben Bíróképzést szervez az esetleges szabályváltozások, illetve 
szabálymagyarázatok frissítésének ismertetésére, az egységes bírói szemlélet 
kialakítására, valamint a bírók elméleti tudásának minősítésére. 
 
(2) Törekedni kell arra, hogy minden félévbe 2 képzés kerüljön megszervezésre igazodva a 
nemzetközi továbbképzés időpontjához. Minden versenybírónak, bírói asszisztensnek évi 2 
továbbképzésen kell részt vennie melyek! 
 
(3) A képzések alkalmával ismertetni kell az esetleges szabálymódosításokat és 
szabálymagyarázatokat. A bíráskodás fejlesztése érdekében ki kell elemezni az elmúlt 
időszak tevékenységét és annak hatékonyságát.  
Gyakorlati képzés keretein belül gyakorlóversenyeket kell szervezni, valamint közös 
edzéseket, hogy a bírók személyesen megtapasztaljanak bizonyos szituációkat, melyek 
segítik a versenyeken való munkájuk fejlődését. 
 
(4) A Versenybírói Testület számára kiemelten fontos az edzőkkel való folyamatos 
párbeszéd és tapasztalatcsere, valamint a bírói szemléletmód ismertetése, ezért 
Versenybírói Testület segíteni kívánja az MSJJSZ által szervezett Edzőképzéseket a 
versenyszabályok, illetve a Bíró Asszisztensi munka feladatainak, ismertetésével.  
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III. VERSENYBÍRÓI MINŐSÍTÉSI RENDSZER 

 

Versenybírókkal szemben támasztott követelmények 

4.§ 

(1) A versenybíró minidig ápolt, tiszta, ruházata tiszta és rendezett. Versenyek alkalmával 
fehér rövid ujjú inget, sötétszürke, sötétkék vagy fekete nadrágot, sötétszürke, sötétkék vagy 
fekete zakót, fekete borítású, fehér talpú cipőt hordhat (homogén fekete zokni is megfelelő). 
Ha cipőt visel, azt kizárólag csak a tatamin használhatja! 
 
(2) A versenybíró minden megnyilvánulásával, reakciójával, viselkedésével erkölcsi 
szilárdságot, megbízhatóságot sugároz, az MSJJSZ-t és egyúttal bírótársait is képviseli. 
A versenybíró a Versenybírói Testület által küldött felkérésekre a megadott határidőig 
válaszol akkor is, ha nem tud részt venni egy adott versenyen, továbbképzésen, 
eseményen. 
 
(3) A versenybíró mindig lelkiismeretes a versenyeken a bíráskodás alatt éppúgy, mint a 
továbbképzéseken való megjelenésekkel és az MSJJSZ-el szembeni kommunikáció 
alkalmával. 
 
(4) A versenybíró mindig határozott, egyértelmű, jól érthető utasításaival segíti a verseny 
zavartalan lebonyolítását. Döntése mindig pártatlan, kérésre szakmailag meg tudja 
indokolni döntéseit, a szabálykönyv alapján. 
 
(5) A versenybíró nem bíráskodhat saját klubtársa küzdelme alatt, ebben az esetben kéri 
leváltását az adott mérkőzésről. 
 
(6) A versenybírók minden körülmények között betartják és betartatják a 
Versenyszabályokat, és az egyéb Szabályaztokban -, különös tekintettel az Etikai és 
Sportfegyelmi Szabályzatban - foglaltakat a versenyek alkalmával. 
 
(7) Egy versenybíró aktívnak számít, ha a JJIF által elismert versenyszámok közül egy vagy 
több versenyszámból minősítéssel rendelkezik és minden évben minimum három verseny 
bíráskodásában részt vesz melyből legalább egynek kiemelt versenynek kell lennie. 
 
(8) Minden versenybírónak vizsgával kell rendelkeznie, melyet évente kell megújítania. 
Amennyiben a versenybíró egy évben nem aktív, a vizsgát újra le kell tennie. 
Továbbképzéseket évente minimum 2, de szükségesség esetén több alkalommal is szervez 
a Versenybírói Testület. Oktatásokon a versenybírói előmenetel szerinti szükséges 
számban részt kell venni, ezek nélkül vizsga nem tehető le. 
 

Feladatkörök 

5.§ 

(1) Jegyzőkönyvvezető 
a) Vezeti az eredményeket a Jegyzőkönyvön és a kijelzőn egyaránt az Asztali bíró 

(TR) utasításai szerint. 
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b) Számlálja a pontokat 
c) Bemondja a felkészülőket és a páston lévőket. 
d) Méri az időt. 
e) Vezeti a sorsolást. 

A Bíró Asszisztens a Pástvezető ellenőrzése mellett végzi munkáját. 

(2) Oldalbíró (SR) 
a) Segíti a Mérkőzésvezető munkáját, 
b) Pontozza a versenyszámot a Mérkőzésvezetővel egy időben. 
c) Jelzi az általa észlelet szabálytalanságokat. Ha a mérkőzésvezető bíró nem látja 

jelzését, akkor tapsolással jelez neki. 

(3) Mérkőzésvezető bíró (MR) 
a) Ellenőrzi a versenyzők személyazonosságát. 
b) Ellenőrzi a ruházat és a védőfelszerelések szabályosságát. 
c) Vezeti a mérkőzést. 
d) Irányítja és utasítja a versenyzőket. 
e) Gyerekek esetében (U8, U10, U12) segíti a versenyzőket a szabályok 

magyarázatával. 
f) Betartatja a szabályokat. 
g) Pontoz, megítéli a szabálytalanságokat. 
h) Kihirdeti a győztest. 

(4) Asztali bíró (TR) 
a) Diktálja a pontokat és büntetéseket a Jegyzőkönyvvezetőnek. 
b) Jelzi a Mérkőzésvezetőnek a menetidő lejártát, a leszorítási idő és a sérülés miatti 

pihenőidő lejártát. 
c) Mérkőzés végén ellenőrzi a jegyzőkönyvet és jelzi a mérkőzésvezető bírónak a 

győztes kilétét. 

(5) Pástvezető (HR) 
a) Felelős az adott pást személyzetének munkájáért. 
b) Minősítésüknek megfelelően beosztja a bírókat az adott mérkőzésekre. 
c) Értékeli a bírói munkát. 

(6) Zsűri (J) 
a) A Duo System versenyszámban pontozza a versenyszámokat a Mérkőzésvezető 

utasítása szerint. 

(7) Főbíró 
a) Koordinálja a Bírók beosztását, kijelöli a pástvezetőket.  
b) Szükség esetén leváltja bírókat az egyes feladatokról, az adott versenyen. 
c) Értékeli a Bírók munkáját. 
d) Eljár a beérkező óvások ügyében. 
e) Rendbontás esetén értesíti a Versenyigazgatót (ha nem az MSJJSZ a rendező, 

akkor a kijelölt Versenyellenőrt), aki köteles eljárni a rend helyreállítása érdekében. 
Amennyiben a rend nem áll helyre úgy felfüggeszti a versenyt, szükség esetén 
megszakítja annak lebonyolítását. 

f) A versenyen történt óvásokról, rendkívüli eseményekről, tapasztalatokról és 
észrevételekről jelentést készít a BB számára. 

g) Utasítja a szervezőket, ha a versenyen olyan állapotokat tapasztal, amely 
megbontja a verseny rendjét. 
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Főbíró munkakört csak az a bíró tölthet be, aki JJIF versenyrendszerekből nemzetközi 
minősítéssel rendelkezik. 

Versenybírói fokozatok 

5.§ 

(1) A bírói feladatokkal kapcsolatos tanulmányok elkezdésének általános feltételei: 
a) a 14. életév betöltése, 
b) a ju jitsu stílus ismerete, 
c) elkötelezettség a bírói munka irányában, 
d) a bírói adatlap kitöltése és eljuttatása a Versenybírói Testület Elnökéhez, 
e) jelentkezés a Versenybírói Testület Elnökénél. 

 
(2) A JJIF által használt versenyrendszerekből (Duo System, Fighting System, Ne-waza 
System) külön-külön kell vizsgázni és minősítést szerezni. Minden vizsga elméleti tesztből 
és gyakorlati értékelésből (lásd 2. melléklet) áll. 

(3) Fokozatok és azok megszerzésének feltételei: 

Bírói Asszisztens 
Ez az első megszerezhető fokozat a bírói munka során. 
Bírói Asszisztensi munka feltételei: 

a) Alapvizsga letétele a Bírói Asszisztensi feladatkörrel kapcsolatban.  
b) A Versenybírói munkára való felhívásra megadott határidőig történő reagálás. 
c) Bíróképzéseken való részvétel évente min. 1 alkalommal. 
d) Versenybírói Szabályzat ismerete. 

Versenybíró „C” 
Ez a minősítés a Jegyzőkönyvvezető és az oldalbíró feladatainak ellátására jogosít fel. 
Versenybíró „C” feltételei: 

a) Versenyeken, Bíró Asszisztensként végzett munka „Jól megfelelt” vagy „Kiváló” 
minősítése 4 egymást követő alkalommal. 

b) A Versenybírói munkára való felhívásra megadott határidőig történő reagálás. 
c) Sikeres elméleti vizsga az adott JJIF versenyrendszerből (Duo System, Fighting 

System, Ne-waza System), legalább 80 %-os eredménnyel. 
d) Versenybírói Szabályzat ismerete. 
e) Bíróképzéseken való részvétel évente min. 1 alkalommal. 

Versenybíró „B” 
Ez a minősítés a Jegyzőkönyvvezető, az Oldalbíró, a Mérkőzésvezető Bíró és a Zsűri 
feladatainak ellátására jogosít fel. 
Versenybíró „B” feltételei: 

a) 1 év Versenybíró „C” gyakorlat. 
b) A versenyeken, Versenybíró „C” beosztásban végzett munka „Jól megfelelt” vagy 

„Kiváló” minősítése 4 egymást követő alkalommal. 
c) A versenybírói munkára való felhívásra megadott határidőig történő reagálás. 
d) Sikeres elméleti vizsga az adott JJIF versenyrendszerből (Duo System, Fighting 

System, Ne-waza System), legalább 80 %-os eredménnyel. 
e) Versenybírói Szabályzat ismerete. 
f) Bíróképzéseken való részvétel évente min. 1 alkalommal. 
g) 18. életév betöltése. 
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Versenybíró „A” 
Ez a minősítés a Jegyzőkönyvvezető, az Oldalbíró, a Mérkőzésvezető Bíró, a Zsűri és a 
Pástvezető Bíró feladatainak ellátására jogosít fel. 
Versenybíró „A” feltételei: 

a) 2 év Versenybíró „B” gyakorlat.  
b) A versenyeken, Versenybíró „B” beosztásban végzett munka „Jól megfelelt” vagy 

„Kiváló” minősítése 4 egymást követő alkalommal. 
c) A versenybírói munkára való felhívásra megadott határidőig történő reagálás. 
d) Sikeres elméleti vizsga az adott JJIF versenyrendszerből (Duo System, Fighting 

System, Ne-waza System), legalább 80 %-os eredménnyel. 
e) A Versenybírói Szabályzat ismerete. 
f) Bíróképzéseken való részvétel évente min. 1 alkalommal. 
g) Rendelkezik egy ju jitsu stílusból 1. dan fokozattal. 

 
(3) A Versenybíró „A” minősítéssel rendelkező bíró a Versenybírói Testület Elnökének 
javaslatára, a MSJJSZ elnökségének egyetértésével: 

a) megkezdheti nemzetközi bírói tanulmányait, pályafutását. 
b) sikeres vizsgát követően képviselheti az országot nemzetközi versenyeken, 
c) nemzetközi minősítést szerzett bíróként köteles részt venni a hazai bírók 

képzésében. 
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IV. VERSENYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ VERSENYBÍRÓI 

FELADATOK 

 

Bíróküldés 

6.§ 

(1) A Versenybírói Testület Elnöke az MSJJSZ által szervezett versenyekre kijelöli azon 
versenybírókat, akik a megfelelő minősítések birtokában közreműködnek a versenyszámok 
lebonyolításában. A bíróküldésnél a Versenybírói Testület Elnöke figyelembe veszi az aktív 
versenybírók minősítését és lakhelyük távolságát a megrendezésre kerülő verseny 
helyszínétől. 
 
(2) Az MSJJSZ Sportigazgató Alelnöke vagy a Versenyszabályzat (továbbiakban: VRSZ) 
25. § alapján versenyrendezési jogot szerzett tagszervezet vagy az MSJJSZ-el szerződéses 
jogviszonyban álló szervezet a VRSZ 28. § (4) bekezdése alapján jelzi a Versenybírói 
Testület Elnökének az adott verseny megrendezésének tényét és a rendező által igényelt 
bírói létszámot. 
A Versenybírói Testület Elnöke értesítésének a versenyrendezésről való Elnökségi 
jóváhagyást követően, de legkésőbb az adott verseny megrendezését megelőzően 4 
hónappal meg kell történnie. A felkérésnek tartalmaznia kell a megrendezendő 
versenyszámok, illetve azon belül a korcsoportok összetételét, valamint a versenyhelyszín 
adottságait (lásd 3. melléklet). 
A tagszervezetek által szervezett gyakorlóversenyek esetében a versenybírók delegálására 
való felkérést a versenyt megelőzően 4 hónappal kell eljuttatni a Versenybírói Testület 
Elnökéhez. 
 
(3) A Versenybírói Testület Elnöke féléves ciklusokban (adott év 1. félév – 2. félév) felhívást 
intéz a versenybírói karnak a megrendezendő versenyek helyszínéről és azok jellegéről. A 
versenybírók és bírói asszisztensek kötelesek jelezni a Versenybírói Testület Elnökének, 
hogy mely rendezvényeken tudnak részt venni és melyeken nem!  
A visszajelzések alapján a Versenybírói Testület Elnöke elkészíti az adott versenyekre való 
bíróküldést (lásd 4. melléklet). 
 
(4) A Bíróküldésben a Versenybírói Testület Elnöki kijelöli az adott versenyre a Főbírót, 
valamint a minősítéseknek megfelelően a közreműködő bírókat és bírói asszisztenseket. A 
Bíróküldés kézhezvételét kötően a versenyen való közreműködéstől visszalépni csak vis 
maior esetben lehetséges!  
A Bíróküldés tartalmazza továbbá az adott verseny helyszínét és időpontját, a 
megrendezésre kerülő versenyszámokat, valamint a korcsoportokat 
versenyrendszerenként. 
Amennyiben a versenykiírás eltér az MSJJSZ, valamint a JJIF által használt 
versenyszabályoktól és kapcsolódó szabályzatoktól azt külön jelezni kell! 
 
(5) A versenybírók és bírói asszisztensek a bíróküldésben szereplő helyszínre a jelzett 
időpontot megelőzően minimum 1 órával megérkeznek a 2.1.1. pont szerint, kivéve ha a 
versenyre kinevezett főbíró másként nem rendelkezik! 
A Főbíró eligazítását követően mindenki elfoglalja helyét a számára kijelölt pást mellett. 
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Versenyhitelesítés 

7.§ 

Gyakorlóversenyek esetén a Főbíró feladata a versenyfeltételek meglétének ellenőrzése. A 
hiányosságokat a Főbírói jelentésben kell rögzíteni (lásd Versenyszabályzat 8. sz. 
melléklet). 
Olyan mértékű hiányosságok esetén, melyek veszélyeztetik a verseny biztonságos és 
szabályszerű megtartását, a verseny addig nem indítható el, amíg a Főbíró meg nem 
győződött arról, hogy a Versenyszabályzatban rögzített versenyfeltételek rendelkezésre 
állnak. 

 

Versenymérlegelési rend 

8.§ 

(1) A mérlegelés feladata a hivatalosan sportversenyre meghirdetett korcsoportok 
súlykategóriáiba benevezett versenyzők testsúlyának ellenőrzése és összevetése a 
nevezési lapok alapján összeállított nevezési listán feltüntetett adatokkal.  
 
(2) A versenyzők mérlegelését, a mérkőzések megkezdését megelőzően legalább 1 – 1 1/2 
órával (ami a nevezett és megjelent létszámtól függően lehet fél – egy órával hosszabb 
időtartam is) meg kell kezdeni.  A mérlegelést úgy kell megtervezni, hogy legalább 30 perc 
bemelegítő és felkészülési idő maradjon a mérkőzések megkezdése előtt. További 
mérlegelésekre is sor kerülhet, amennyiben azt a verseny-szervezőbizottság, a 
mérlegeléshez kijelölt bíró, a verseny Főbírája, vagy a Szakszövetség hivatalos képviselője 
szükségesnek ítéli. 
 
(3) A versenyzők mérlegelése zárt (erre a célra kijelölt) helyiségben, hitelesített mérleggel 
(mérlegekkel) történik, ahol csak a versenyző, az edző, vagy az edző megbízottja vagy a 
csapatvezető, valamint a mérlegelést hitelesítő versenybírók és hivatalosan kijelölt 
tisztségviselők lehetnek jelen. (U8, U10, U12 korosztályoknál szükség esetén egy szülő 
vagy hozzátartozó jelenléte engedélyezett)  
 
(4) A mérlegelésre kijelölt helyiségben lehetőséget kell biztosítani az utcai vagy sportruházat 
és felszerelés kulturált elhelyezésére a mérlegelés időtartamára. 
A mérlegelés alatt a versenyzők megvizsgáltathatják és elfogadtathatják a jelenlévő 
versenybírókkal azokat a felszerelési vagy ruházati darabokat, amelyek szabályosságával 
kapcsolatban kétségeik merülnek fel. 
 
(5) A mérlegelés korosztályonként és súlycsoportonként zajlik a nevezési lista alapján. A 
mérlegelés rendjét, helyét és időbeosztását jól látható helyen ki kell függeszteni és közölni 
kell a versenyzőkkel és edzőikkel. 
Minden versenyzőnek jelentkeznie kell mérlegelésre, mellyel egyúttal jelzik a 
megjelenésüket. 
 
(6) A mérlegelés során a versenyzőnek be kell mutatnia érvényes sportorvosi engedélyét, 
a nevére kiállított budo passt, illetve edzői nyilatkozat hiányában át kell adnia kitöltött 
Versenyzői nyilatkozatát. Az MSJJSZ tagszervezete által delegált, regisztrált 
sportszakember által kitöltött Edzői nyilatkozatot szintén a mérlegelés során kell átadni.  
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(7) A versenyzőket a szabályoknak megfelelő alsóruházatban kell mérlegelni, (férfiaknál és 
nőknél rövidnadrág és póló). A mérlegelésnél gondoskodni kell arról, hogy a versenyzőket 
(különösen a nőknél – lányoknál) azonos nemű tisztségviselők mérlegeljék.  
 
(8) A hivatalos testsúlyt a kilogramm legközelebbi tizedrészére kell kerekíteni. Az egyes 
versenyzők súlyát csak az összes, az adott kategóriában induló versenyző lemérése után 
szabad nyilvánosságra hozni. A versenyzők mért súlyát a kijelölt versenybíró a 
mérlegeléshez használt jegyzőkönyvre vezeti fel.  
 
(9) A mérlegelés jegyzőkönyvét csak az ezzel a feladattal megbízott tisztségviselő(k), 
versenybíró(k) kezelhetik. A mérlegelés dokumentumait a verseny hivatalos bírói 
dokumentumaihoz kell csatolni, amit a Főbíró kezel. 

 

Versenyek alatti versenybírói feladatok 

9.§ 

(1) A verseny megkezdése előtt minden versenybírónak ellenőrizni kell, hogy az edzők helye 
a tatami sarkaiban ki van-e jelölve, számukra szék van-e biztosítva. Ennek hiányát 
haladéktalanul jelezni kell a szervezőknek pótlás céljából. 
 
(2) A pástokat és a hozzájuk tartozó Zsűri asztalt fizikailag el kell választani a nézőktől, az 
eredményhirdetés helyszínétől, a bemelegítő tatamitól. A leválasztott részen belül, csak a 
tatamira szólított versenyzők, edzőjük, versenybírók és a rendezők lehetnek, mit a 
versenyszervezőknek biztosítaniuk kell.  
 
(3) Ha nézők, sportszakemberek, versenyzők bármilyen módon megzavarják a 
mérkőzéseket vagy a verseny lebonyolítását, akkor az éppen zajló mérkőzést meg kell 
állítani, a pástvezető bírónak utasítania kell a rendbontó(ka)t a tevékenységük  
beszüntetésére. Amennyiben az illetéktelen személy vagy személyek a felszólítás ellenére 
sem hagynak fel rendbontó tevékenységükkel akkor azt jelezni kell a Főbírónak.  
Ha a Főbíró intézkedései nyomán sem áll helyre a rend, akkor a Főbírónak kezdeményeznie 
kell, hogy a Versenyigazgató (ha nem az MSJJSZ a rendező, akkor a kijelölt 
Versenyellenőrnek) járjon el az ügyben, akinek biztosítania kell a verseny további zavartalan 
lebonyolítását. 
 
(4) A versenybírónak tilos bemenni a nézők közé olyan céllal, hogy rendre utasítsanak 
valakit, ha nem áll fent a tettlegesség veszélye. A mérkőzésvezető bíró feladata a 
tettlegesség megakadályozása, közbelépéssel a versenyzők, edzők között. Minden 
rendbontásról a mérkőzésvezető bíró azonnal tájékoztatni köteles a Főbírót, aki intézkedik 
az ügyben a vonatkozó szabályok alapján. A Főbíró minden rendkívüli esetről feljegyzést 
készít, melyet Főbírói jelentésében összefoglal. 
 
(5) A versenybírók tanácskozásra mindig összegyűlnek a pontozóasztalnál a viták 
alkalmával. 
Tanácskozás alkalmával a mérkőzésvezetőnek mérlegelnie kell az oldalbírók ítéleteit, de a 
végső döntés neki kell meghoznia. A tanácskozás befejezésekor a többség véleményét 
egységesen kell képviselni attól függetlenül, hogy egyetértett e vele mindenki. 
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(6) A különböző korosztályok versenyzőit külön blokkban kell tatamira hívni. (hogy a 
versenybírók munkáját segítsük.) 
Egy súlycsoport versenyzőit nem szabad egymás után több fordulóra behívni, számukra 
megfelelő pihenőidőt kell biztosítani, így egymás után 2-3 súlycsoport fordulóit felváltva kell 
bonyolítani a mérkőzéseket. 
 
(7) A versenyzők tatamira szólításakor mindig be kell mondani a korosztályt is. Amennyiben 
a pástra hívást követően nem jelennek meg a versenyzők, úgy el kell indítani a 3 perces 
visszaszámlálást a vonatkozó versenyszabályoknak megfelelően. Ha a mérkőzésvezető 
bíró kezdéshez inti a versenyzőket és azok nem indulnak el, úgy azt időhúzásnak kell 
tekinteni. 
 
(8) A versenybírók pontozás során a szabályoknak megfelelően önállóan megítélik és 
értékelik a látott akciókat. 
 
(9) A versenybírók a vonatkozó szabályok és korosztályos szabályozások (lásd 
Versenyszabályok mellékletei) alapján megítélik a szabálytalanságokat. Az oldalbírók 
kötelesek jelezni a mérkőzésvezető bíró felé a látott szabálytalanságot. A vezetőbíró a 
megfelelő kézjelek segítségével az asztal felé bemutatja a szabálytalanságot, melyet annak 
súlyosságának megfelelő büntetéssel illet. 
 
(10) Sérülés esetén a mérkőzésvezető bíró tatamira hívja az ügyeletes orvost, de rajta kívül 
más nem tartózkodhat a versenyző mellett. Sérülés esetén a versenyzőnek 2 perc áll a 
rendelkezésére az orvosi kezelésre. Az idő letelte után, ha orvosi segítségre volt szükség, 
csak az orvos mondhatja ki, hogy a versenyző folytatni tudja-e a versenyt. 
Amennyibe egy versenyző nem tudja folytatni a küzdelmet a mérkőzésvezető bíró a sérülés 
okait kizárólag a bírótársaival beszéli meg, döntést közösen hoznak a nyertes személyéről 
a szabálykönyv rendelkezései alapján. 
 

Videóbíró alkalmazása 

10.§ 

(1) A rögzített videó csak akkor használható, ha a felvevő kamera direkt összeköttetéssel 
rendelkezik a kijelölt monitorhoz, így a mérkőzésvezető bíró jelzésére az azonnal 
megjeleníthető és visszanézhető, úgy, hogy a mérkőzés lebonyolítására használt software-
es háttér zavartalanul működhessen. 
Technikai feltételek: 

a) képi rögzítésre alkalmas HD minőségű felbontásra képes kamera; 
b) a felvétel visszanézésére használható, működőképes monitor; 
c) a kamera és a monitor összekötését biztosító HDMI kábel. 

 
(2) Ha az oldalbíró(k) és a mérkőzésvezető bíró szóbeli tanácskozása esetén az adott 
szituáció megítélése a bírók között nem egyértelmű, akkor a mérkőzésvezető bíró kérheti a 
merőzésről készült felvételek visszanézését. A mérkőzésvezető bíró jelez az asztali bírónak, 
hogy visszanézést kér, ekkor az asztali bíró a bírói asszisztensekkel előkészíti a videóanyag 
lejátszását. 
Csak a mérkőzésvezető bíró és az oldal bíró(k) jogosultak a felvételek visszanézésére az 
azok alapján döntést hozni a kérdéses szituáció megítéléséről. 



11. (13) oldal 

 

 
(3) A visszajátszott felvételek alapján csak akkor hozható vagy módosítható egy döntés, ha 
az minden kétséget kizáró képi bizonyítékot ad az ítélet megsemmisítéshez, 
megerősítéséhez vagy megítéléséhez. Minden egyéb esetben a mérkőzésvezető bíró 
felelőssége a döntés meghozatala. 
 
(4) A versenyzők vagy edzőik nem kérhetik a videóbíró alkalmazását a bíróktól. Amennyiben 
a versenyző vagy edzője vitatkozik mérkőzésvezető bíróval a videóbíró használatáról, úgy 
az a bíró ítéletének vitatásának minősül. 
 
(5) Óvás esetén biztosítani kell a Főbíró számára a felvételek visszajátszását, ha arra 
szüksége van annak elbírálásához. A felvételek csak akkor használhatóak fel, ha azok 
minden kétséget kizáró bizonyítékot szolgáltatnak az eset megítéléséhez. Képi bizonyítékok 
alapján történt óvás elbírálás esetén a Főbíró döntését az edzőkkel és versenyzőkkel is 
ismertetnie kell a felvételek bemutatásával együtt.  

 

Versenybírói teendők óvás esetén 

11.§ 

(1) Egy mérkőzés eredménye elleni óvást, az adott mérkőzés befejezését követő 5 percen 
belül kell jelezni a Főbírónál. Tehát az óvás okának felmerülése esetén is a mérkőzést le 
kell folytatni, az óvással a versenybírói munkát nem szabad zavarni. Erre a mérkőzésvezető 
bíró köteles figyelmeztetni az edzőt, és a rendbontást azonnal meg kell szüntetni.  
Amennyiben erre a Versenybíró utasítására sem tesz valaki eleget, a vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni. 
 
(2) Az előzetes óvás díjának mértéke az adott versenyen a legmagasabb nevezési díj 
kétszerese. Amennyiben az óvás elbírálását követően az óvást benyújtónak igazat adnak, 
úgy a díj haladéktalanul visszajár a befizetőnek.  
 
(3) Az óvási jegyzőkönyvön rögzített (lásd Versenyszabályzat 6. Melléklet), a benyújtó által 
írásban hitelesített és kifizetett óvásban a Főbírónak a készhez vételt követően azonnal el 
kell járnia.  
Az óvás akkor tekinthető kifizetettnek, ha annak összegét a benyújtó a Versenyellenőrnél 
elhelyezte letétbe.  
 
(4) A Főbíró elsődlegesen megállapítja az óvás szabályosságát. Az óvás akkor szabályos, 
ha azt időben jelezték, majd az óvási díjat letétbe helyezték a Versenyellenőrnél. 
Az előzetes óvás díjának mértéke az adott versenyen a legmagasabb nevezési díj 
kétszerese. Amennyiben az óvás elbírálását követően az óvást benyújtónak igazat adnak, 
úgy a díj haladéktalanul visszajár a befizetőnek. 
A Főbíró ezt követően, a tényállás ismeretében meghallgathatja az érintetteket 
(mérkőzésvezető bíró, oldalbíró(k), asztali személyzet tagja(i), versenyző(k), edző(k)). A 
meghallgatások eredményeként megfogalmazott állításokat a Főbíró az óvási 
jegyzőkönyvön rögzíti, amit a meghallgatott aláírásával hitelesít. 
 
(5) A Főbíró jogosult a rendelkezésre álló valamennyi rögzített képi bizonyíték 
megtekintésére, illetve azok felhasználhatóságának megítélésére. A visszajátszott 
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felvételek csak akkor használhatóak fel az eljárás során, ha azok minden kétséget kizáró 
bizonyítékot szolgáltatnak az adott szituáció megítéléséhez. Ennek tényét az óvási 
jegyzőkönyvön rögzíteni kell. A felvételeket a Főbírónak a versenytől számított 5 naptári 
napig meg kell őriznie. Ha ezen idő alatt értesítést kap, hogy versenyügyi eljárás keretében 
a MSJJSZ Óvási Bizottsága továbbtárgyalja az ügyet, akkor a felvételt és minden egyéb 
bizonyítékot az Óvási Bizottság rendelkezésére kell bocsátania. 
 
(6) A Főbíró a rendelkezésre álló információk, bizonyítékok és meghallgatások alapján 
elbírálja az óvást. A döntés meghozatala a Főbíró kizárólagos joga és kötelezettsége! 
Kivételt jelentenek a VRSZ 12. § (2) bekezdése alapján elindított óvási eljárások, melyeket 
a Versenyellenőr folytat le. A meghozott döntés értelmében kell lefolytatni a további 
küzdelmeket, szükség esetén elrendelheti az érintett küzdelem újrajátszását. 
Amennyiben az óvást benyújtó fél fellebbezni kíván a Főbírói döntés ellen, úgy azt a VRSZ 
12. § (7) bekezdés alapján teheti meg. A versenyt az óvási eljárás eredményeként született 
Főbírói döntés szerint kell tovább folytatni, annak visszavonására nincs mód. 

 

Tiszteletdíjra, költségtérítésre vonatkozó ajánlások 

12.§ 

(1) A versenyeken való bíráskodás alkalmával a bírók és asszisztensek tiszteletdíjban 
részesíthetőek, mely függ a bíráskodásban betöltött pozíciótól és a verseny jellegétől. 
Ezek alapján a Versenybírói Testület az alábbi díjazást javasolja: 

a) Bírói Asszisztens: 5.000 Ft/verseny. 
b) Nemzeti Bíró „A”, „B”, „C” 10.000 Ft/ verseny. 
c) Főbíró: 15.000 Ft/ verseny. 

 
A fent megnevezett díjazáson túl a versenyszervezőnek téríteni kell a felmerülő utazás- és 
szállásköltségeket is. 
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V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

13.§ 

(1) Jelen Szabályzat annak elfogadásának napjától hatályos és visszavonásig érvényes. 
 
(2) Jelen Szabályzat rendelkezéseinek megsértése mulasztásnak, fegyelmi vétségnek 
minősül. 
 
(3) Jelen Szabályzatot az MSJJSZ Elnöksége 2020. december 10-én fogadta el és léptette 
hatályba, mely tartalmazza a 2021. január 22-én elfogadott módosításokat is. 
 

Változás Határozat száma Megjegyzés 

2017.11.26. EH 7/2017 (XI.26.) Hatályba lépés 

2018.08.27. EH 4/2018 (VIII.27.) Új verzió 

2018.11.16. EH 7/2018 (XI.16.) Módosítás 

2020.12.10. 6/2020 (XII.10.) Új verzió 

2021.01.22. EH 5/2021 (I.22.) Módosítás (8.§ (6)) 

 



 VBSZ 1. SZ. MELLÉKLET 

 
 

1. (1) oldal 

BÍRÓI ADATLAP 
 

VERSENYBÍRÓ ADATAI 

NEVE  

SZÜLETÉSI HELY  

SZÜLETÉSI IDŐ  

ANYJA NEVE  

LAKCÍM  

TELEFONSZÁM  

E-MAIL CÍM  

 

GYAKOROLT STÍLUSOK ADATAI 

STÍLUS NEVE LEGMAGASABB FOKOZAT 

  

  

  

  

  

 

DELEGÁLÓ SPORTSZERVEZET ADATAI 

NEVE  

SZÉKHELYE  

KÉPVISELŐJE  

 

NYELVISMERET 

IDEGENNYELV TUDÁSSZINT (ALAP/KÖZÉP/FELSŐ FOK) 

  

  

 

Jelentkezésemmel egyidejűleg vállalom, hogy: 

 az adott versenyévadban, minimum 3 alkalommal bírói minősítésemnek 
megfelelő beosztásban részt veszek a MSJJSZ által szervezett versenyeken; 

 az aktuális szabályzatokban és szabálykönyvekben leírtakat elsajátítom; 

 minden évben minimum 2 alkalommal részt veszek a bírói továbbképzésekben; 

 munkám a bírói szabályzatban foglaltak szerint, annak szellemében végzem.  
 
…………………….….., 2021. ……………………..hó …………nap. 
 
 
      …………………………………………. 
          Jelentkező aláírása 
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1. (1) oldal 

BÍRÓI ÉRTÉKELŐ LAP 
 

BÍRÓ NEVE:  

BÍRÓ MINŐSÍTÉSEI: 

Duo   

Fighting  

Ne-waza  

EGYESÜLET:  

VERSENY NEVE:  

VERSENY HELYSZÍNE:  

VERSENY IDŐPONTJA:  

VERSENY JELLEGE:  

PÁSTVEZETŐ BÍRÓ:  

 

Az értékelés az alább felsorolt szempontok alapján történik 0-10. pont között, bekarikázással. 

A 10 pont a legjobb értéket jelenti. A megfeleléshez 8 pontot kell elérni összesen. 

 

MEGJELENÉS, ÖLTÖZET: 
 

MEGJEGYZÉS: 
 
 
 

KIÁLLÁS, FELLÉPÉS: 
 

MEGJEGYZÉS: 
 
 
 

SZABÁLYOK ALAKALMAZÁSA: 
 

MEGJEGYZÉS: 
 
 
 

KÉZJELEK HASZNÁLATA: 
 

MEGJEGYZÉS: 
 
 
 

VEZÉNYSZAVAK HASZNÁLATA: 
 

MEGJEGYZÉS: 
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1. (1) oldal 

VERSENYBÍRÓK DELEGÁLÁSÁRA VALÓ 

KÉRELEM 

Tisztelt Bírói Bizottság!  

Mint a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség Versenyrendezési Szabályzatának 

19.1.2. pontja alapján versenyrendezési jogot szerzett tagszervezet, a Bírói 

Szabályzat 3.1. pontja alapján felkérem a Bírói Bizottságot, hogy delegáljon bírókat és 

bírói asszisztenseket az alábbiakban részletezett versenyre!  

….2021.. 

Tisztelettel a Főszervező: 

 

A VERSENY ADATAI 

VERSENY NEVE:  

VERSENY HELYSZÍNE: 
(TELEPÜLÉS NEVE, SPORTCSARNOK 
VAGY ISKOLA NEVE, PONTOS CÍM) 

 

VERSENY IDŐPONTJA:  

VERSENY JELLEGE:  

 

MEGERENDEZÉSRE KERÜL VERSENYSZÁMOK ÉS KORCSOPORTOK 

 21+ U21 U18 U15 U12 U10 U8 

DUO SYSTEM         

DUO SHOW SYSTEM        

DUO START SYSTEM        

FIGHTING SYSTEM        

NE-WAZA SYSTEM        

NE-WAZA NOGI SYSTEM        

 

A VERSENY KÖRÜLMÉNYEI 

KÜZDŐTÉR NAGYSÁGA:  

BÍRÓI ÖLTÖZŐ:  

BÍRÓI ELLÁTÁS:  

IGÉNYELT BÍRÓK SZÁMA:  

IGÉNYELT BÍRÓI ASSZISZTENSEK SZÁMA:  

VÁRHATÓ NEVEZŐK SZÁMA:  

 

Egyéb körülmények, megjegyzések: 
 
 
 
 
 
 

 



 VBSZ 4. SZ. MELLÉKLET 

 

1. (1) oldal 

BÍRÓKÜLDÉS 
 

Verseny neve – Versenyjellege 

Verseny időpontja 
Verseny helyszíne 

 

Főbíró:  

Pástbeosztások: 

1. pást Versenyszámok 

Pástvezető:  

 

2. pást Versenyszámok 

Pástvezető:  

 

3. pást Versenyszámok 

Pástvezető:  

 

4. pást Versenyszámok 

Pástvezető:  

 

Bírók Minősítések Pástbeosztás 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


