Magyar Karate Szakszövetség Bírói Bizottság
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tel.: (36-1) 460-6867, e-mail: mkszbiroibizottsag@gmail.com

ORSZÁGOS WKF NYÍLT BÍRÓI TANFOLYAM ÉS MINŐSÍTŐ
VIZSGA KIÍRÁS
A Magyar Karate Szakszövetség Bírói Bizottsága országos WKF továbbképző és minősítő bírói
tanfolyamot tart 2019. január 5-én szombaton Budapesten.
A tanfolyam célja:
• Bírói továbbképzés a hazai bírói testületnek,
• a WKF szabályainak ismeretetése, a bíráskodás elméleti és gyakorlati kérdéseinek bemutatása
edzőknek, versenyzőknek és egyéb érdeklődőknek,
• új bírói minősítések odaítélése,
• Kata bírói elméleti és gyakorlati tanfolyam,
• Utánpótlás bíróképzés
Hivatalos bírói vizsga országos minősítésekre és országos Utánpótlás minősítésekre
Az MKSZ Bírói Bizottságának határozata értelmében a minősítéssel rendelkező bíróknak kétévente kötelező
továbbképzésen részt venniük, ellenkező esetben minősítésüket elveszíthetik. A BB külön KATA bírói
minősítést nem ad ki, de a tanfolyamon részt vevő bíróknak a KATA továbbképzésen is részt kell venniük!
A tanfolyamot vezetik: az MKSZ Bírói Bizottságának tagjai
Helye: KOZMA Lajos Faipari Szakközépiskola
1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40
Google map
A tanfolyam programja:
09:00-09:30 Regisztráció
09:30-11:30 Elmélet
12:00-14:00 Kata: a karate stílusok alapjai, szempontok a kata bíráskodáshoz
Ebéd szünet
15:00-18:00 Kumite bíráskodás gyakorlása, szituációk megbeszélése
18:00-18:30 Elméleti vizsga
18.30-20.00 Vizsga és eredményhirdetés (vizsgáztatók: BB tagjai, illetve nemzetközi bírók)
Tanfolyam részvételi díjak:
4.000 Ft – országos WKF bírói minősítéssel rendelkező bíróknak (ha nem vizsgáznak/hosszabbítanak)
6.000 Ft – érdeklődőknek (edző, versenyző, stb.), 16 éves kortól
Vizsgázóknak, illetve minősítést hosszabbítóknak: vizsgadíj + 1500 ft
Jelentkezési feltételek országos WKF minősítő bírói vizsgára:
- 21. betöltött életév / regisztrált min. 1. Dan fokozat / min. középfokú végzettség / aktív karate múlt / a
versenyszabályok készség szintű ismerete / érvényes MKSZ tagság igazolása (Budo Passban).
Jelentkezési feltételek országos UTÁNPÓTLÁS WKF minősítő bírói vizsgára:
- 16. betöltött életév / regisztrált min. 3.KYU fokozat / aktív karate tevékenység/ a versenyszabályok készség
szintű ismerete / érvényes MKSZ tagság igazolása (Budo Passban).
Vizsgadíjak:
Meglevő minősítés hosszabbítása: 5,000,- Ft
Meglevő minősítés
Célzott minősítés
JELÖLT
Utánpótlás segéd ill. vezetőbíró
JELÖLT
Segédbíró „B”
Segédbíró „B”
Segédbíró „A”
Segédbíró „A”
Vezetőbíró „B”
Vezetőbíró „B”
Vezetőbíró „A”
Vezetőbíró „A”
Küzdőtérvezető
Jelentkezés :
Jelentkezni az alábbi on-line linken: https://goo.gl/forms/qjnHBo2ufrrzZGNp1

Díj (Ft)
5,000,5,000,6,000,7,000,9,000,11,000,-

1

2018.december 28. 24.00-ig
Késedelmes (jelentkezési határidő utáni) jelentkezés pótdíja: + 3,000,- Ft
Regisztrációhoz szükséges:


•

Beküldött on-line jelentkezési lap
Hivatalos bírói öltözet (minősített bírók esetében)
KARATE GI!

Hivatalos WKF minősítő vizsgára jelentkezés esetén ezen kívül még:
• Hivatalos MKSZ karate igazolvány (Budo Pass), 2018-as érvényesítési bélyeggel
Egyéb:
• A KATA oktatás a tanfolyamon továbbképzést jelent, külön minősítést nem ad, viszont vizsgázók
esetén a végső vizsgaeredménybe beleszámít!
• A sikeres vizsgához a szabálykönyv ismerete elengedhetetlen! A tanfolyamnak NEM célja a szabályok
megtanítása, csak a felmerülő kérdések értelmezése.
• A WKF szabálykönyv és a vizsgakérdések letölthetőek az MKSZ honlapjáról:
http://www.karate.hu/storage/upload/letoltheto%20dokumentumok/WKF_szabalykonyv_2013.pdf
Mindenkinek kellemes pihenést z Ünnepekre!
Budapest, 2018-12-03

Molnár Tamás
MKSZ BB vezető
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MELLÉKLET
Tudnivalók az Utánpótlás bírói fokozatról
Azoknak a 16. évüket betöltött, minimum 3. kyu-s karatékáknak, akiket érdekel a bíráskodás, két kategóriát
vezetett be a BB, amelyek sikeres vizsga által érhetők el: Utánpótlás segédbíró (USB) és Utánpótlás vezetőbíró
(UVB).
Az Utánpótlás bírók bizonyos megkötésekkel bíráskodhatnak hivatalos MKSZ versenyeken!
Az Utánpótlás vezetőbírók kategóriájuk megszerzését követően vizsgázhatnak MKSZ segédbíró B-re, még
akkor is, ha nem töltötték be az előírt 21 éves kort és/vagy nincs meg az előírt 1. dan övfokozatuk.
Akik elérték az Utánpótlás vezetőbíró fokozatot, a 21 év betöltése után és a hiányzó danfokozat megszerzése
után automatikusan megkapják az MKSZ segédbíró B kategóriát.
Az utánpótlás bírók számára évenként van vizsga, kétévente kötelező a hosszabbítás.
Az eredményes elméleti vizsga szintje: USB min. 70%, UVB min. 80%
A BB céljai az Utánpótlás bíróképzéssel:
- Azoknak a karatékáknak a segítése, akik még nem érték el a hivatalos MKSZ bíráskodáshoz szükséges
feltételeket, de affinitásuk van a bíráskodáshoz.
- Azoknak a kluboknak a segítése, akik nem rendelkeznek MKSZ bírókkal, de elérhető tagjaik számára az
Utánpótlás bírói kategória.
- A hivatalos MKSZ versenynaptárba nem tartozó magyarországi versenyek (pl. háziversenyek) segítése.
- A magyarországi bírói kar utánpótlásának biztosítása, a várható bírói létszám átláthatóságának megteremtése.
Bírói Bizottság
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