Új sportbírói tanfolyamok – 2019

A Sportbírói Bizottság, a 2019-es évben is meghirdeti az új sportbírói tanfolyamát az alábbi helyszíneken
és időpontokban:
Budapest
Helyszín: Magyar Sportok Háza (1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. földszinti tárgyaló)
Jelentkezési határidő: 2019. január 24. (csütörtök)

•
•
•
•
•
•

2019. február 3. vasárnap 10:00 – 14:00 személyes elbeszélgetési nap, a résztvevők emailban
kapnak értesítést a pontos megjelenési időpontról és helyszínről
2019. február 9. szombat 9:00 – 1. előadási nap - Regisztráció
(Általános ismeretek, Biztonság, Zászlójelzések)
2019. február 10. vasárnap 9:30 – 2. előadási nap
(Gyorsasági, Gokart)
2019. február 16. szombat 9:30 – 3. előadási nap
(Rallye, Tereprallye)
2019. február 17. vasárnap 9:30 – 4. előadási nap
(Off Road, Szlalom, Drag, Drift)
2019. március 2. szombat 9:30 – Konzultáció, vizsga

Miskolc
Helyszín: Később kerül megnevezésre
Jelentkezési határidő: 2019. február 14. (csütörtök)

•
•
•
•
•

2019. február 23. szombat 9:00 – 1. előadási nap - Regisztráció
(Általános ismeretek, Biztonság, Zászlójelzések)
2019. február 24. vasárnap 9:00 – 2. előadási nap
(Off Road, Szlalom, Drag, Drift)
2019. március 2. szombat 9:30 – 3. előadási nap
(Gyorsasági, Gokart)
2019. március 3. vasárnap 9:30 – 4. előadási nap
(Rallye, Tereprallye)
2019. március 23. szombat 9:30 – Konzultáció, vizsga

Pécs
Helyszín: Később kerül megnevezésre
Jelentkezési határidő: 2019. február 28. (csütörtök)

•
•
•
•

2019. március 9. szombat 9:00 – 1. előadási nap - Regisztráció
(Általános ismeretek, Biztonság, Zászlójelzések)
2019. március 10. vasárnap 9:30 – 2. előadási nap
(Off Road, Szlalom, Drag, Drift)
2019. március 23. szombat 9:30 – 3. előadási nap
(Gyorsasági, Gokart)
2019. március 24. vasárnap 9:30 – 4. előadási nap
(Rallye, Tereprallye)

•

2019. március 30. szombat 9:30 – Konzultáció, vizsga

Az előadási napokon a várható befejezési idő: 17:00
Az előadási napok indokolt esetben változhatnak, a változást a honlapon tesszük közzé.
A tanfolyamokon történő részvétel feltételei:

•
•
•
•

Magyar állampolgárság,
A tanfolyam vizsganapjáig betöltött 18. életév,
Megszerzett legalább középfokú végzettség (szakmunkásképző, érettségi vagy ennél magasabb
végzettség)
(Ezt a regisztrációkor a bizonyítvány vagy annak fénymásolatának bemutatásával igazolni kell.)
A tanfolyam részvételi díjának és az adminisztrációs díjának utalása az első előadás napját
megelőzően 6 munkanappal.

A tanfolyamra történő jelentkezések akkor is lezárásra kerülnek, ha a jelentkezők száma eléri az oktatási
helyiségek befogadóképességét. Amennyiben egy adott tanfolyamra a jelentkezők száma nem éri el a
15 főt, a tanfolyam lemondásra kerül.
Ezért a tanfolyamok részvételi díját (28.000 Ft) és az adminisztrációs díjat (1.400,-Ft) a
tanfolyam első oktatási napját megelőzően 6 munkanappal az MNASZ számlájára kell utalni, a
megjegyzésbe írandó, pl.: „Kiss István(a tanfolyamon részt vevő neve), Miskolc (a tanfolyam
helyszíne), új sportbíró” megjelöléssel (Bankszámlaszám: 12001008 - 00103962 - 00100004 /
Raiffeisen Bank Zrt) Amennyiben lemondásra kerül egy tanfolyam, úgy az utalt összegek haladéktalanul
visszautalásra kerülnek.
A tanfolyam részvételi díja magában foglalja a tanfolyam, a vizsga és a sportbírói mellény díját. A díjak
befizetése után azokat nem áll módunkban visszatéríteni (kivéve a törlésre kerülő tanfolyamokat), még
akkor sem, ha a hallgató nem jár el a tanfolyami napokra. Második évtől az éves továbbképzés díja
fizetendő. (Az éves továbbképzési díj 2018-ban 4.100.- Ft + 1.400.- Ft adminisztrációs díj volt.)
Sikertelen vizsga esetén 1 díjmentes és egy térítési díjas pótvizsga lehetőséget biztosítunk. Amennyiben
ezeken a lehetőségeken sem sikerül sikeres vizsgát tenni, ebben az esetben sem kerül visszatérítésre a
tanfolyam díja.
Az előadási napokról 1 alkalommal lehet hiányozni. Ez alól kivételt képez az első előadási napon zajló
regisztráció, illetve a vizsga.
Jelentkezni kizárólag a www.sportbiro.hu honlapon (az alábbi űrlap kitöltésével) lehetséges! Más
jelentkezést nem áll módunkban elfogadni.

A sportbírói munkával kapcsolatosan az alábbi linkekről tudsz tájékozódni:
SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék riportja: Sportbírói lehetőségek, 2018, 16:17-24:30
percek között: https://www.youtube.com/watch?v=YVA855C6L0A&t=74s
Kecskeméti TV, Sportmagazin 2018. január 15, 19:25-25:24 percek között:
https://www.youtube.com/watch?v=JD_n_d5hy5U
Magyar sportbírók a Le Mans-i versenyen, 2016: https://www.youtube.com/watch?v=i7UJG_h621Q
Happy WE ARE FROM THE RACE TRACK: https://www.youtube.com/watch?v=5YimrBsqHx0
A következő tanfolyam várható időpontja: 2020. február.

