Versenybírói viselkedés, versenybírói etika
A versenybírói viselkedés:
Egy mérkőzésen közreműködő versenybíró hivatalos személynek minősül. Feladatát
mindenkor e minőségének megfelelően, felelősséggel és lelkiismeretesen kell végeznie.
Tudatában kell lennie annak, hogy végzett munkájától is függ az adott sportesemény sikere.
Minden elvárható módon segítenie kell a sportesemény lebonyolítását a szabályoknak és
előírásoknak megfelelően, még akkor is, ha egyes utasításokkal nem ért egyet. A versenybíró
a mérkőzés kezdetétől, annak végéig kizárólag a versenybíróság vezetőjével
(jegyzőkönyvvezető) tart kapcsolatot a mérkőzéssel kapcsolatos kérdésekben. Tudatában kell
lennie, hogy viselkedése, mozgása, gesztusa a nyilvánosság előtt zajlik.
A versenybírói etika:
A versenybírónak mindenkor a szabályoknak megfelelően kell feladatát végezni (ezért van
szüksége a szabályok és előírások naprakész ismeretére). A mérkőzésen résztvevő csapatokat
munkája során egyenlően kell kezelnie. Nem megengedett a hazai és vendégcsapat
viszonylatában bármilyen megkülönböztetés. Minden olyan versenybírósági feladat, amely
közvetlenül (pl. büntetőpad felelős), vagy közvetve (pl. műsorközlő) emberi kapcsolatban
valósul meg, csak a teljesen megegyező színvonalú és tartalmú munkán alapulhat.
Általános versenybírói feladatok a mérkőzés előtt:
Az adott mérkőzés
- időpontjának, helyszínének, megközelítésének, pályaviszonyainak megismerése.
A versenybírónak tisztában kell lennie a mérkőzés kezdési időpontjával, hogy a
Versenyszabályban előírt időpontban megjelenhessen a helyszínen. Fel kell mérnie
lehetőségeit az utazási idő tekintetében. A pályaviszonyok ismerete (öltözők, orvosi szoba,
játékvezetői öltöző helye) követelmény.
- eseménynek és időjárásnak megfelelő öltözet összeállítása
Az eseménynek megfelelő öltözetet adott esetben meghatározza a támogató által biztosított
egyen-ruházat, de minden esetben elvárás a kultúrált öltözet. (A játékos sem vehet részt a
játékban, ha felszerelése szennyezett, szakadt, ha sportmezét a nadrágba gyűrve viseli…)
Fedett létesítmények esetén is célszerű a meleg, csúszásmentes lábbeli.
-

korosztályának, és a beosztásnak megfelelő spec. ismeretek birtoklása

Minden korosztály mérkőzésének lehetnek egyedi, speciális szabályai; ezeket a korosztályos
versenykiírások tartalmazzák. A versenykiírásokat a versenyévad elején meg kell ismerni,
nem helyszínre érve, a mérkőzés előtt kell megszerezni. A különböző versenybírósági
feladatok más-más versenybírói tudás részletesebb ismeretét követelik meg, ezek
megszerzése is a mérkőzés előtt szükséges.

-

előírt és szükséges eszközeinek, segédanyagainak megléte

A versenybírósági tagok munkájukhoz - a Versenyszabály által nem részletezett - eszközöket
és segédanyagokat használnak. (íróeszközök, mappák, íróalátétek stb). Ezek megléte a
megfelelő színvonalú munkavégzés feltétele.
Általános versenybírói feladatok a mérkőzés folyamán:
Egy mérkőzés versenybírósága akkor számíthat mindkét csapat elégedettségére, ha a
mérkőzés folyamán a szabályok és a játékvezetői utasítások, kérések alapján végezte
munkáját.
Előfordulhat azonban, hogy a játékvezetők által hozott ítéletek vagy a szabályoknak
megfelelően végzett versenybírói munka egyik, vagy mindkét csapatot sújtja, amelyet a
nézők vagy a játékosok kritikája kísér. Az ilyen esetekben a kultúrált, nyugodt viselkedés az
egyetlen megfelelő és célravezető megoldás. A versenybíró munkája közben tartózkodjon
magánemberi megnyilvánulásoktól, még abban az esetben is, ha személyes, jó ismeretségben,
barátságban van a játékossal, játékvezetővel vagy hivatalos személlyel. Ha a versenybíró
munkája során hibázik, akkor arról minden esetben tájékoztatnia kell a jegyzőkönyvvezetőt
ill. a mérkőzés játékvezetőjét. A hiba jellegétől függően a tájékoztatásra azonnal (akár a
játékot is megszakítva), játékszünetben, a harmadok közötti szünetben, vagy a mérkőzés
végén kerülhet sor.
Általános versenybírói feladatok a mérkőzés után:
A mérkőzés vége nem jelenti a versenybírói munka végét. A mérkőzés befejezése után
minden versenybírói feladatot ellátó sporttársnak van feladata. Egyes kivételes esetektől
eltekintve a versenybíróság egyszerre fejezi be feladatvégzését. A jegyzőkönyv kitöltésének
segítése, az esetlegesen kitöltésre kerülő egyéb okmányok elkészítése, aláíratása, a
számítástechnikai és egyéb műszaki eszközök kikapcsolása, a korongokkal kapcsolatos
teendők vagy a versenybírói fülke rendjének megteremtése nem lehet egyedül a
jegyzőkönyvvezetőnek, mint a versenybíróság vezetőjének a feladata vagy kötelessége.
Összegezve elmondható, hogy egy mérkőzés versenybírósága tagonként önálló feladatokat
végző, egymás munkáját segítő, szakmailag felkészült sportemberekből álló, zárt egységet
alkotó testület. Feladata a jégkorong mérkőzés szabályos lebonyolításában való tevékeny
közreműködés.
Általános információk
Minden jégkorong mérkőzés versenybírósága az alábbi tagokból áll:
jegyzőkönyvvezető
időmérő
bemondó
két büntető pad felelős
két gólbíró
A versenybírói fülkében a kijelölt versenybíróság tagjain kívül: a játékvezetők, a területi
vagy a helyi bíró főnök, a szövetség képviselői a játékvezetői testület tagjai vagy önkéntes
gyakornokok tartózkodhatnak.

A versenybíróságnak tudnia kell a szabályokat, tisztában kell lenni a késleltetett és az
egybeeső büntetésekkel valamint ismernie kell a bírói karjelzéseket.
A mérkőzés vagy torna előkészítése alatt a jegyzőkönyvvezető egyeztessen a liga
képviselőivel vagy a helyi szervezőkkel az alábbiakról:
-

speciális szabályok a mérkőzés/torna alatt (reklám szünet, mérkőzések kezdete,
video gól bíró stb.)
telefonos elérhetőségek a mérkőzés/torna alatt
felszerelés és mérőeszközök a versenybírói fülkében
elvárt versenybírói öltözék
versenybírók étkezése
versenybírók bérezése
akkreditáció

A mérkőzés vagy az esemény előtt a jegyzőkönyvvezető tartson megbeszélést az összes
versenybíróval az alábbiakról:
-

általános tudnivalók a mérkőzésről, rendezvény sajátosságai
versenybírók szerepe és felelőssége
nevezési folyamat a mérkőzésre
mérkőzés előtti és mérkőzés utáni feladatok
munka és időbeosztás a kijelölt versenybíróknak
étkezés
öltözködés
bérezés
együttműködés a statisztikusokkal

Minden versenybírónak 90 perccel a mérkőzés kezdete előtt meg kell érkeznie a
jégcsarnokba. Ettől eltérni csak a jegyzőkönyvvezetővel egyeztetve lehet. A versenybíróság
minden tagja a jegyzőkönyvvezető felügyelete alá tartozik.

