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DMRJSZ régiós bírótovábbképzés 
 
 
A továbbképzés helye: 
Baja, Szabadság utca 39 (Kan-Csóka Kocsma különterme; Szentháromság tértől délre) 
 
A továbbképzés ideje: 2009. február 01. vasárnap 
 
Regisztráció: 09.00 – 09.30 között 
 
Napirendi pontok: 
1. Adategyeztetés, jelenléti ív aláírása 
2. Az országos továbbképzésen elhangzottak ismertetése 
3. DVD szituációk, megoldások 
4. Egyebek (2009. évi felminősítő vizsgák rendje) 
 
Jelen vannak: 
 
- Gyuró László kontinentális bíró (VII. dan) 
- Subicz István országos bíró (I. dan) 
- Csihi János országos bíró (VI. dan) 
- Hegyes Tamás országos bíró (I. dan) 
- Tanács Attila országos bíró (I. dan) 
- Kelle László I. o. bíró (II. dan) 
- Csikós László I. o. bíró (1. kyu) 
- Pajerich Gyula II. o. bíró (I. dan) 
- Kiss Andrea II. o. bíró (1. kyu) 
- Kurityák Máté II. o. bíró (1. kyu) 
- Pásztor Bence II. o. bíró (1. kyu) 
- Gárdai Ádám III. o. bíró (1. kyu) 
 
 
1. napirendi pont: Adategyeztetés, jelenléti ív aláírása 
 
A bírók aktualizálták az általuk kitöltött Bíró nyilvántartó lapot, illetve kitöltötték, akik eddig 
nem tették meg. A jelen lévők névsorát tartalmazza a jegyzőkönyv. 
 
2. napirendi pont: Az országos továbbképzésen elhangzottak ismertetése 
 
Tanács Attila felolvasta a 2008.12.07-i országos edző-bíró továbbképzésen készített jegyzetét, 
majd az előzetesen kiküldött, Dr. Fridrich Katalin által írt szabálymódosítási tájékoztatót. Ezt 
követően a 2009. évi bírói díjakat a résztvevők tudomására hozta. 
 
3. napirendi pont: DVD szituációk, megoldások 
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Rövid szünetet követően a londoni EJU szeminárium DVD anyaga került feldolgozásra, az új 
szabályok figyelembe vételével. A továbbképzés végeztével minden jelen lévő kapott egy 
példányt a DVD-ből, a megoldásokhoz pedig utólag, e-mailben jutnak hozzá. A szituációk 
megoldásában élesen elkülönülő vélemények nem alakultak ki. 
 
4. napirendi pont: Egyebek 
 
- Tanács Attila vázlatosan elmondta a MJSZ Bíró Bizottsága számára készített 2008. évi 
beszámolója tartalmát. Kiegészítette azzal, hogy részt vett a november 8-i BB ülésen, bírói 
jelölő gyűlésen, továbbá november 9-én sikeres II. osztályú bíróvizsgát tett Kiss Andrea, 
Kurityák Máté, Pásztor Bence. A Bíró Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát rövid 
időn belül eljuttatja a régió bíróinak. 
 
- Subicz István aggodalmát fejezte ki a kisszámú bíráskodási lehetőség miatt. Véleménye 
szerint a vidéki bírók indokolatlanul kevés alkalommal jutnak szőnyegmunkához. Ezután 
megosztotta a líbiai rendőr világbajnokságon szerzett tapasztalatait, ahol bíráskodhatott is. 
 
- Tanács Attila véleményeket várt a régiós versenyekkel kapcsolatban. Kifejezte azon 
szándékát, hogy szeretne az évi 3 régiós verseny helyett 4 bajnokságot, de ehhez rendező 
egyesületek szükségeltetnek. A versenyrendezési támogatás növelését is szorgalmazza, 
továbbá elmondta, hogy indokolt esetben a bírók útiköltségét is fizeti a régió. 
 
- A bírók egybehangzó vélemény alapján kérték a régió elnökségétől a régiós versenyek bírói 
díjának 500 Ft-os emelését a 2007. és 2008. évi díjhoz képest, amennyiben a versenyrendezési 
támogatás is növekszik. 
 
- A nagyobb számú bíráskodási lehetőség miatt stratégiát kell kidolgozni (több régiós verseny, 
régiós klubok által rendezett MJSZ versenyekre beosztást kérni, más régiók versenyein 
megjelenni, szerbiai versenyekre ellátogatni [Subicz I., Csihi J., Tanács A.]). 
 
- Bírói felminősítő vizsgák 2009-ben: 
 ~ 2009.05.10. Junior ORV, BHSE – II. osztályú vizsgára javasolt bírók: Gárdai Ádám, 
Páncsics Zoltán, Gergity Roland (utóbbi 2 főnek csak a szükséges feltételek megléte esetén) 
~ 2009 őszi bíróvizsga – országos minősítésre javasolt bíró: Csikós László (I. dan 
megszerzése esetén) 
 
 
 …………………………………… 
 Tanács Attila DMRJSZ B.B. elnök 
 
 
Bácsalmás, 2009. február 01. 
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