A Magyar Lovassport Szövetség Fogathajtó Szakágának nemzeti versenybíró szintbesorolása
érvényes: 2020. január 15-től

Bírói szintek:
1.
2.
3.
4.
5.

Kezdő bíró, éves licenc díja: 5.000 HUF
Maraton bíró, éves licenc díja: 5.000 HUF
III. osztályú bíró, éves licenc díja: 10.000 HUF
II. osztályú bíró, éves licenc díja: 12.000 HUF
I. osztályú bíró, éves licenc díja: 15.000 HUF

Leírás:
1. Kezdő bírói szint lehetővé teszi valamennyi, fogathajtásban szerepet vállalni akaró
segítőnek a versenysportba történő bírói integrálását. Bírói képzés elvégzése után
lehetőséget kapnak CAN-C kategóriájú versenysportban pályabíró segédként, illetve
bíró-segédkénti közreműködésre, tanulásra. CAN-A és CAN-B kategóriájú
versenyeken, önkéntesként végezik a verseny lebonyolítását segítő munkát. A
jelenlegi számítógépes verseny regisztrációs rendszerben lehetőség van a
munkavégzés nyilvántartására. A továbblépéshez minimum 10 bírósegédi
közreműködés szükséges.

2. Maraton bíró az a közreműködő, aki már rendelkezik ehhez szükséges végzettséggel,
részt vehet és bírói munkát vállalhat CAN-C kategóriás verseny kombinált
versenyszámában a maraton akadályban a versenyző által teljesített hajtás
elbírálásában, CAN-A és CAN-B kategóriás versenyben teljes jogú tagja a maraton
akadály bírói csapatának. A továbblépéséhez minimum a számítógépes regisztrációs
rendszer által nyilvántartott 10 maratonbírói közreműködés, majd újabb bírói képzés
elvégzése szükséges.

3. III. osztályú bíró az a versenybíró, aki az ehhez szükséges bíróképzést elvégezte, CAND és CAN-C kategóriás versenyeken lehet a bírói testület tagja vagy vezetője, de
díjhajtás versenyszám vezető bírója nem. Felkéréseinek száma ellenőrizhető a
számítógépes regisztrációs rendszerben, II. osztályú bíróvá történő továbblépéséhez
árnyékbíráskodásra van szüksége CAN-A vagy CAN-B kategóriás versenyen díjhajtás
versenyszámban legalább 3 alkalommal, I. osztályú, vagy nemzetközi bíró
felügyeletével. Az árnyékbíráskodásnak a versenykiírásban és jegyzőkönyvében
szerepelnie kell.

4. II. osztályú bíró az a versenybíró, aki az ehhez szükséges bíróképzést elvégezte,
feladata CAN-C kategóriás versenyeken a bírói testület tagja, vagy vezetője, CAN-B
kategóriás versenyeken a bírói testület tagja. A bírói tevékenysége és a továbblépés
feltétele jelentős tapasztalat, a versenyregisztrációs rendszerben nyilvántartott
minimum 5 esetben CAN-C kategóriában vezetőbíróként és minimum 3 esetben CANB kategóriában zsűritagként. Az I. osztályú bírói szint eléréséhez CAN-A kategóriájú,
vagy nemzetközi versenyen díjhajtás kategóriában legalább 3 alkalommal nemzetközi
bíró felügyeletével teljesített árnyékbíráskodásra van szükség.

5. I. osztályú bíró az a versenybíró, aki bármely kategóriás nemzeti versenyen a bírói
testület tagja, vagy vezetője, illetve alacsony kategóriás nemzetközi versenyen (CAI2*
és CAI1*) a versenybíróság tagja lehet, mint szenior bíró.
A képzések tematikáját, gyakoriságát, a szükséges vizsga kiírását a bíróképzésben részt
vettek számára a minősülésről szóló döntéseket minden esetben a Magyar Lovassport
Szövetség Fogathatjó Szakbizottsága hozza meg.

