2018 évi kötelező western bírói testületi gyűlés
JEGYZŐKÖNYV
Helyszín:
Időpont:

Kecskemét Öreg Tanyacsárda
2018. február 13. 17 óra 00 perc

Jelen vannak:
Horváth László /bíró jelölt
Horváth Szilvia /bíró jelölt
Istenes Csilla II. /szintű bíró
Juhász Anita II. /szintű bíró
Kis Réka /bíró jelölt
Szabolcs Zsolt /II. szintű bíró
(Csizmeg István /bíró jelölt telefonon elérhető)
Csengeri Csilla /szakági megbízott
Szavazásra jogosult személyek a helyszínen: Juhász Anita, Istenes Csilla, Szabolcs Zsolt
Napirendi pontok:
1)
Szavazásra jogosult személyek megjelölése
2)
Tanács 2017-es beszámolójának megvitatása, elfogadása, vagy elvetése
3)
A bírói tanács elnökének megválasztása
4)
Az éves továbbképzési terv megvitatása, elfogadása
5)
A bírói I. és II. szintű vizsgák rendszerének megvitatása, elfogadása
6)
A bírók beosztásának - az éves szakági és AWV versenyekhez - megvitatása, elfogadása
7)
A bírók díjazásának megvitatása, elfogadása
8)
A Bírói Szabályzat módosítása
9)
A Tanács éves feladatmegosztásának elkészítése
Csatolt melléklet: Jelenléti ív elérhetőségekkel
1) Szavazásra jogosult személyek megjelölése
A tavalyi évben részvizsgát tettek (reining gyakorlati részből, azaz reining bíráskodásból)
Csizmeg István, Kis Réka és Klinger Zita.
Az MLSZ felé tévesen teljes vizsgaként lett a rész-vizsga leadva, így a felsoroltak tévesen I.
szintű bírói státuszt kaptak.
A bírói szabályzat azonban egyértelműen kimondja, hogy a bíró vizsga akkor érvényes, ha
valamennyi modulját sikeresen teljesítette a vizsgázó. Ezért a felsoroltak akkor kaphatják meg
I. szintű western bírói státuszukat, ha a hiányzó részeket 2 éven belül pótolják. Addig míg ez
nem történik meg, „bírójelölti státuszban” maradnak.
A hiányzó vizsgamodulok pótlására most először 2018. április 22-én kapnak lehetőséget.
Sikeres vizsga után mindazok megkaphatják az I. szintű bírói státuszt és a vele járó bírói I.
szintű bírói kártyát, akik a bírói szabályzat által előírt feltételeket teljesítik.
A szabályzatban foglaltak alapján:
- a tavaszi sikeres teljes-vizsga utána I. szintű bíró lehet: Horváth László és Horváth
Szilvia.

-

Kis Réka és Klinger Zita pedig „egy év” (4 TELJES versenyen való
írnokoskodás/év) írnokként eltöltött gyakorlat után kaphatja meg az I. szintet
feltéve, ha 2019-ben újra sikeresen teljesíti az év eleji - minden magyar bíró
számára év elején kötelező – tesztvizsgát.

2) Beszámoló
Szabolcs Zsolt röviden összefoglalta a 2017-es év történéseit
3) A bírói tanács elnökének megválasztása
A 2017-es év végétől – Csizmeg István lemondása után - Istenes Csilla lett ideiglenesen
kinevezve a bírói Tanács elnökének.
Javaslatok a bírói tanács elnökének személyéra:
Istenes Csilla
Horváth László
Horváth László még nem bíró, ezért a tisztséget nem vállalhatta. Istenes Csilla elvállalta a
tisztséget, de csak a 2018-as évre.
Szavazás: A tanács ellenvetés nélkül megválasztja Istenes Csillát a bírói tanács elnökének 1
évre.
4) Az éves továbbképzési terv megvitatása, elfogadása
Tervezet:
április 20-21-ig bírói továbbképzést szeretnék főleg a következő versenyszámokból:
ranch riding >>>> egyáltalán nem bíráltuk még, nem ismerjük a bírálata menetét (csak az
AQHA szabályzatot tanultuk meg)
western horsemanship >>> nem ismerjük az újfajta bírálatát (csak az AQHA szabályzatból,
de azt meg nem nagyon értjük)
western pleasure >>> segítségre lenne szükségünk ennek bírálatánál is, többek között a
vegyes versenyzés esetén (> a félvér lovak és quarter lovak versenyzése ad dilemmát nekünk)
reining, trail – ha belefér (itt főleg az elvek és az új változások irányvonalak érdekelnének
bennünket)
A képzést úgy szeretnénk, ha felépítené, hogy a következő nap vizsgáznunk kell majd a
tanultakból!
Szeretnénk, ha tudnánk úgy is gyakorolni, hogy a továbbképzést tartó Bíró pontoz (bírál) és
közben magyarázza nekünk, hogy mit és miért adott úgy, ahogy adta!!!
április 22-én bírói vizsga a bírójelölteknek és „frissítő/ellenőrző” vizsga a már működő
bíróknak (ezt azért szeretnénk, mert a magyar bírók elismertségét szeretnénk ezzel növelni,
hogy egy nemzetközi szintű bíró előtt is levizsgáznak)
BÍRÓI VIZSGÁK ANYAGA:
Elméleti rész: 100 találomra kiválasztott tesztkérdés megválaszolása írásban az aktuális
versenyszabályzat szabályismeretéből. Erre 90 perc áll rendelkezésre. A vizsgaeredmény 85%
felett fogadható el

Gyakorlati rész:
trail,
reining
western horsemannship
western pleasure
ranch riding
Versenyszámonként 5-5 bírálat (videóról), tehát összesen 25 bírálat
Szavazás: ellenvetés nélkül elfogadva
5) A bírói I. és II. szintű vizsgák rendsze rének megvitatása, elfogadása
Felvetett kérdések:
1. A bírói vizsgára való jelentkezéshez kell-e előzetesen 1 év írnoki gyakorlat?
2. A sikeres bíró vizsga után kell-e még 2 év bírói gyakorlás írnokként nemzetközi bíró
mellett?
3. Elfogadható-e teljes sikeres bírói vizsgának az olyan vizsga, ahol a vizsgázó nem
teljesítette a teljes vizsgát?
4. A bírói vizsgán legyen-e 100 tesztkérdés?
A kérdések megvitatása után a következő döntés született:
1-2. Az I. szintű bírói vizsgára való jelentkezés feltétele többek között, a vizsgát megelőző
évben „egy éves” gyakorlat, ami azt jelenti, hogy a jelöltnek írnokként részt kell vennie
legalább 4 db AWV, vagy OB versenyen egy második szintű bíró, vagy egy nemzetközi
szintű bíró mellett. Ha a bírójelöltnek nincs lehetősége részt venni az adott évben 4 versenyen
írnokként, akkor 2 éven belül legalább 6 versenyen kell részt vennie írnokként.
Az írnokoskodást követően a jelöltnek részt kell vennie egy teljes bírói alapképzésen, majd ez
után jelentkezhet a bíró jelölt bírói vizsgára. A bírói vizsga csak akkor sikeres, ha az összes
vizsgamodulból sikeres vizsgát tett a jelölt. Ellenkező esetben pótvizsgáznia kell a nem
sikerült vizsga modul részből. Teszt vizsga bármikor rendezhető. Gyakorlati vizsga csak
abban az esetben, ha külön + költség nélkül sikerül nemzetközi bírót felkérni hozzá (pl. egy
olyan versenyt megelőzően, vagy előtte, ahol nemzetközi bíró bíráskodik). Ellenkező esetben
a következő évre kerül át.
Az egy gyakorlati évvel (4 versenyen írnokoskodással) rendelkező és minden modulból
sikeres vizsgát tett bírói státuszt és ezzel együtt I. szintű bírói kártyát kap.
I. szintű bíróként jogosult lesz az AWV versenyein II. szintű bíró mellett bíráskodni.
Továbbá jogosult lesz gyakorló bíróként az OB-on részt venni. Gyakorló bíró a bírókkal
együtt bírálhat, de bírálatának eredménye nem számít bele a verseny eredményébe.
A II. szintű bírói vizsgára való jelentkezés feltétele vagy minimum két I. szintű bíráskodással
eltöltött év. Évente minimum 3 versenybíráskodással. Vagy összesen 8 versenybíráskodás
max. 3 év alatt.
A gyakorlat megszerzése után az I. szintű bíró kérheti felvételét a II. szintre. Amennyiben
bíráskodására nem érkezett panasz és sikeresen teljesíti az év eleji kötelező tesztvizsgát,
valamint részt vett minden addigi bírói továbbképzésen, akkor felvételt nyerhet II. szintre.
3. Felmerült a tavalyi év bírói vizsgáztatása kapcsán, hogy elfogadható-e teljes sikeres bírói
vizsgának az olyan vizsga, ahol a vizsgázó nem teljesítette a teljes vizsgát?

A bírói szabályzat egyértelműen kimondja, hogy NEM. Csak az a vizsga számít sikeresnek,
amely minden modulja sikeresen teljesítésre került.
4. A bírói vizsgán legyen-e 100 tesztkérdés?
A bírói szabályzat egyértelműen rendelkezik arról, hogy ez szükséges.
6) A bírók beosztása az éves szakági és AWV versenyekhez
A beosztás nem végleges, hiszen a tavaszi bírói vizsgák eredménye fogja eldönteni, hogy a II.
szintű bírók megtarthatják-e II. szintű státuszukat, illetve a jelöltek közül ki kaphatja meg az
I. szintű státuszt.
Versenyek:
Dátum

szervezet

Helyszín

Választott bíró

Április 30-május 1.
Május 17-20.

AWV/1
OB/1

Berri lovarda
Kunos

Június 16-17.

AWV/2.

Fekete Tanya

Juhász Anita
Nemzetkö zi Bíró
+
Nemzetkö zi Bíró

Július 14

IC Ranch

?????

Augusztus 4-5.

AWV
All Novice Show
AWV/3.

Urbán Ranch

Juhász Anita

Augusztus 17-20.

OB/2

Kunos

Szeptember 1-2.

AWV/4

Mushroom

Nemzetkö zi Bíró
+
Istenes Csilla

Október 3-7.

AWV + OB/3

Kunos

Delegált bíró

Nemzetkö zi Bíró
+

7) A bírók díjazásának megvitatása, elfogadása
I. szintű bíró napi díja:
II. szintű bíró napi díja:
II. szintű bíró napi díja:

20.000 forint
30.000 forint/nap/ az AWV versenyek
60.000 forint/nap/OB versenyek

A 60.000 forint napidíjat a szakági vezetés ajánlotta fel motivációként a II. szintű nemzeti
bírók számára az OB-kon való bíráskodásért.
Az OB-kon hivatalos magyar bíróként való bíráskodás olyan nagy lehetőség a magyar bírók
számára, hogy javasolt az, hogy minden II-es szintű magyar bíró élhessen ezzel a
lehetőséggel, ha akar.
Ezért az április 22- i bírói vizsga után a sikeresen vizsgát teljesítő II-es szintű bírók ez ügyben
megkeresésre fognak kerülni.
8) A Bírói Szabályzat módosításai
Az alábbiakban csak néhány fontosabb dolog került kiemelésre azok közül, ami átbeszélésre
került:
(Az összes módosítást a 2018-as bírói szabályzat tartalmazza.)

Minden I. és II. szintű bírónak évenként kötelező a bírói továbbképzéseken való részvétel,
ahol egyeztetésre kerülnek a közös bírálati elvek, az egységes bíráskodás megteremtése
érdekében.
Minden I. és II. szintű bírónak kötelező évente a 100 kérdéses szabály-teszt kitöltése.
Az az I. vagy II. szintű bíró, aki az éves ellenőrző teszt-vizsgát nem teljesítette elfogadható
szinten, a vizsga pótlásáig nem kaphatja a meg az aktuális évi licenszét, és a bíráskodásra
jogosító bírói kártyáját.
Az a II. szintű bíró, aki a 2018-as évben kiírt bírói Ellenőrző/frissítő vizsga minden modulját
(teszt+gyakorlat) nem teljesítette elfogadható szinten, a tárgyévben nem bíráskodhat, míg a
sikertelen vizsgarészét nem pótolja.
A 100 kérdéses teszt vonatkozásában a reining, western horsemanship, western pleasure , trail
és ranch riding versenyszámok szabályzatába ( AQHA szabályzat) foglaltak alapján kell a
helyes válaszokat megadni. Általános, pl. versenyzési feltételek stb. kérdések vonatkozásában
az MLSZ WRSZ szabályai lesznek mérvadók.
Kecskemét, február 13.
Istenes Csilla
western bírói tanácsi elnök

