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1. Alapfogalmak 

(1) Szövetség: jelen szabályzat alkalmazásában a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 

(2) Elnökség: jelen szabályzat alkalmazásában a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 

elnöksége 

(3) Főtitkár: jelen szabályzat alkalmazásában a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 

főtitkára 

(4) Bírói Bizottság: jelen szabályzat alkalmazásában a Magyar Dinamikus Lövészsport 

Szövetség Bírói Bizottsága 

(5) Versenyellenőr: az a személy, aki a verseny helyszínén képviseli, és ha szükséges, akkor 

érvényesíti a Szövetség érdekeit, valamint ügyel a verseny szabályzatokban 

meghatározott jogszerű és korrekt lebonyolítására. A versenyellenőr kiválasztásával és 

tevékenységével kapcsolatos részletes előírásokat jelen szabályzat 1. sz. melléklete 

tartalmazza. 

(6) Versenybíró: Az a tisztviselő, aki közvetlenül felelős a lőtéren folyó tevékenységért. A 

versenyzők közelében tartózkodik, figyeli és biztosítja a megfelelő, korrekt eljárást. 

Kiadja a fegyverek töltésére, ürítésére vonatkozó lőtéri vezényszavakat, valamint 

ellenőrzi a biztonságos versenyzői magatartást. (A kiemelt versenybíró alárendeltségébe 

tartozik.) A versenybíró egyben lövészetvezető is. 

(7) Minden tisztviselő, aki bármelyik MDLSZ szakág versenyén bírói, azaz lövészetvezetői 

feladatot lát el, a 2004. évi XXIV. tv. alapján a lövészetvezetői tevékenység gyakorlásához 

a rendőrség által kiadott engedéllyel rendelkeznie kell. A bírók-lövészetvezetők külön 

figyelmeztetés vagy felhívás nélkül kötelesek a rendőrhatósági engedélyük, illetve és a 

bírói státuszt igazoló kártyát a verseny ideje alatt, eredeti formában az adott verseny 

helyszínén maguknál tartani, ezek ellenőrzése a mindenkori versenyszervező, illetve 

versenyellenőr kötelezettsége. A rendőrhatósági engedély, illetve az érvényes bírói kártya 

együttes megléte, verseny előtti bemutatása nélkül sem bírói, sem pedig lövészetvezetői 

tevékenység nem végezhető.  

(8) Kiemelt versenybíró: Az a tisztviselő, aki egy adott lőfeladatért, illetve a verseny egy 

részéért felel. Felelős a versenyzők megfelelő tájékoztatásáért, illetve a feladatkörébe 

tartozó lőfeladatokkal kapcsolatos különböző kérdések megválaszolásáért. Teljes 

felelősséggel és jogkörrel rendelkezik a biztonsági rendszabályokkal kapcsolatban és e 

jogkörét kiterjesztheti a nézőkre, illetve bármelyik olyan személyre, aki a hatásköre 

alátartozó lőtérterület körzetében tartózkodik. Felelős az összes büntető és értékelő 

szabály egyformán történő alkalmazásáért minden versenyző esetében. (A 

versenyigazgató vagy a vezetőbíró alárendeltségébe tartozik.)  

(9) Vezető bíró: A versenybírók vezetője, felelős a lőtér biztonságáért, a lőfeladatok 

biztonságos megépítéséért. Biztosítja a sportág alapelveinek betartása és betartatása, 

valamint feladatához tartozik a lőtér tisztségviselőinek felkészítése, valamint 

tevékenységük irányítása és ellenőrzése. Minden döntést kívánó ügyet a vezetőbírón 



keresztül lehet hivatalosan felvetni, valamint az ő tudomására kell hozni minden 

biztonsági szabálysértést. 

(10) MDLSZ versenyeken a versenyen résztvevő minden bírónak az egyértelmű 

azonosíthatósága, megkülönböztethetősége érdekében elsősorban a bírói formaruha 

szolgál (póló, sapka). Ennek hiányában a bírói kártya szolgálja az azonosítást, 

megkülönböztetést, melyet mindenkinek jól látható módon, nyakban nyakpánton, vagy 

külső ruházatra rögzítve kell viselni. 

(11) Egyes szakágakban a versenybírók megnevezése eltérő lehet, a megfeleltetés a szakág 

feladata. 

(12) Versenyigazgató: A teljes versenyért felelős, beleértve az adminisztrációt, a csoport- és 

időbeosztást, a teljes állomány és szolgáltatás koordinálását. A versenyigazgató lehet a 

Vezetőbíró is, ha ő a versenyrendező és a megfelelő minősítéssel rendelkezik a szakágban. 

 

2. Versenyrendszer 

(1) A Szövetség kizárólag amatőr versenyrendszert működtet, hivatásos vagy vegyes 

bajnoksága nincs. 

(2) A Szövetségnek minden szakágra vonatkozó, keretjellegű versenyrendezési szabályzata 

van (versenyek kiírása, rendezése, eredmények, jegyzőkönyvek, mérési eredmények, stb), 

mely az egyes szakágak versenyrendezési szabályaival együtt érvényes. A különböző 

szintű szabályzatok esetleges ütközése esetén az elnökség döntési jogkörébe tartozik, 

hogy a vitatott kérdést melyik szabályzat rendelkezése alapján kell eldönteni. 

(3) Szakágak: Gyorspont/Hazai, IMSSU, Steel Challenge, IPSC, IDPA, Gyors-Kombinált- és 

Precíziós 

(4)  A versenyrendszer minden év 01.01. – és 12.31 közötti időszakban ad lehetőséget a 

versenyzésre. A január 1-től december 15-ig tartó időszakban rendezett versenyeken lehet 

versenyzői minősítéseket szerezni, bírói pontokat gyűjteni.  

(5)  A 12.16. - és 12.31 között megtartásra kerülő versenyek esetében a verseny regisztrálható 

a szövetségi versenyrendszerbe, megjelenik az éves versenynaptárban, de versennyel 

kapcsolatban eredményjegyzék nem tölthető fel, ebből adódóan sem bírói pont, sem pedig 

a résztvevő versenyzők részére minősítés nem szerezhető. A versenyek regisztrációs díjat 

a Szövetség részére a 12.16. - és 12.31 között megtartásra kerülő versenyek esetében nem 

kell megfizetni. 

(6) Versenyellenőr jelenléte valamennyi, a szövetség versenynaptárában szereplő versenyen 

kötelező. 

3. A Szövetség a versenyek hat típusát ismeri el és szerepelteti azokat a 

versenyrendszerében. 

(1) Klub verseny: célja, hogy versenyzési lehetőséget biztosítson a kezdő Lövőknek 

olyan versenyeken, amely valamelyik szakág vezetése által felügyelt / támogatott. 



(2) Minősítő verseny: célja a versenyzők számára a minősítés megszerzésének lehetővé 

tétele. 

(3) Kiemelt verseny: célja a versenyzők magas szintű koncentrált megmérettetése, 

országos rekordok elérése, regisztrálása. Egyben minősítő verseny is. 

(4) Országos bajnokság: az adott szakág országos bajnoksága, mely több 

versenyszámban is lehetővé teszi a megmérettetést, országos bajnoki cím 

megszerzését, országos rekord elérését és regisztrálását. 

(5) Nemzetközi verseny: célja a versenyzők nemzetközi verseny körülmények között 

történő megmérettetése, és a minősítés megszerzésének lehetővé tétele. Hazai 

minősítés megszerzésére is alkalmas. 

(6) Világversenyek: Európa Bajnokság és a Világbajnokság. Hazai minősítés 

megszerzésére is alkalmas. 

(7) Az egyes versenytípusok bizonyos szakágakban eltérő megnevezéssel 

szerepelhetnek, a megfeleltetés az egyes szakágak feladata. 

4. Amatőr sportlövész, amatőr sportlövész versenyen kizárólag a meghatározott nevezési 

díj megfizetésével, érvényes versenyengedély és sportorvosi igazolás birtokában vehet 

részt. Ennek meglétét a versenyrendezőnek kell ellenőriznie. 

5. Sportvállalkozások kizárólag a Szövetséggel létesített tagi jogviszony keretében 

vehetnek részt a versenyrendszerben. 

6. A szövetségi licensz (regisztrációs díj) mértéke a mindenkori díjszabályzatban kerül 

közzétételre. A szövetségi licensz díjat a verseny versenynaptárban történő 

regisztrációja előtt átutalással kell teljesíteni a Szövetség felé.  

7. A klubrendezvények rendezésében az MDLSZ nagyobb szabadságot ad a 

rendezőknek, azonban a mindenkori biztonsági szabályok betartása kötelező. A 

Szövetség az ilyen versenyt a versenyrendszerében nem szerepelteti, a Szövetségi 

licensz díjat a Szövetség részére ezen versenyek után nem kell megfizetni, a 

versenyzők minősítést ezeken a versenyeken nem szerezhetnek. 

8. A minősítő versenyen elért eredmény elismeréséhez szükséges, hogy legalább 15, 

érvényes MDLSZ versenyengedéllyel rendelkező, és legalább három különböző 

tagegyesületet képviselő versenyző vegyen részt az adott versenyen. 

9. MDLSZ Nemzeti és Országos rekordok hitelesítése IMSSU, Steel Challenge, IPSC, 

IDPA szakágaknál, Világversenyen, Nemzetközi Versenyen elért eredményeket, 

rekordokat a szakág Világszövetsége által regisztrált módon és feltételekkel 

megegyezően az MDLSZ is regisztrálja. A verseny eredményét tartalmazó hivatalos 

eredményjegyzék alapján az MDLSZ Nemzetközi / Nemzeti Rekordként ismeri el és 

tarja nyilván. 

Gyorspont versenyszámoknál: Kiemelt Versenyen és az Országos Bajnokságon elért 

eredmények alapján lehet Országos Rekordot elérni, regisztrálni. 

Hazai IMSSU és Precíziós Puska versenyszámoknál: Országos Bajnokságon és az ún. 



Rangos Minősítő Versenyen (lásd 2016. 06. 08.-i vonatkozó elnökségi határozat) elért 

eredmények alapján lehet Országos Rekordot elérni, regisztrálni. 

10. Versenyengedély 

 

(1) A Szövetség egységes, minden szakág versenyeire érvényes, adott versenyévre 

vonatkozó versenyengedélyt ad ki. A versenyengedély egy naptári évre érvényes. 

 

(2) Versenyengedéllyel rendelkezőnek kell tekinteni azokat a külföldi versenyzőket, akik 

az adott sportágban a lakhelyük szerint illetékes országos hatáskörű Sportszövetség 

versenyengedélyével rendelkeznek, vagy azzal egyenértékű egyéb módon (pl. tagsági 

jogviszony keretén belül) jogosultak hazájuk hasonló versenyein nevezni. 

11. Versenynaptár, versenyek kiírása, versenyeredmények 

 

(1)  A Szövetség versenynaptárat üzemeltet, kizárólag az ebben szereplő versenyeket ismeri 

el hivatalos versenyként. 

(2) A versenynaptárban előzetes, illetve véglegesített versenyek szerepeltethetőek. Az 

előzetesként megjelölt versenyek a rendező tag rendezési szándékát hivatottak jelezni. 

(3) A versenynaptárba versenyidőpontot bejegyeztetni legkésőbb a verseny tervezett 

időpontját megelőző 14. naptári napig lehet, ezt követően hagyja jóvá a szakágvezető, 

majd a főtitkár. Külön Elnökségi engedéllyel rendkívüli esetben rövidebb idő is 

engedélyezhető. 

(4) A versenynaptárból az előzetesen bejegyzett versenyt a rendezési szándékát közlő tag 

a véglegesítési határidő előtt következmények nélkül töröltetheti.  

(5) Minden versenynek versenykiírást kell tartalmaznia, a rendszerbe csak PDF 

formátumú versenykiírás tölthető fel mellékletként. 

(6) A 12.16. - és 12.31 közötti versenyek esetében a versennyel kapcsolatban 

eredményjegyzék nem tölthető fel, ebből adódóan sem bírói pont, sem pedig a 

résztvevő versenyzők minősítésébe nem számítanak bele, tehát minősítés itt nem 

szerezhető. – a minősítéshez szükséges kötelező 3 versenyként sem írható jóvá - 

 

12. Új verseny kiírása elektronikus úton 

 

(1) a klubvezető/szervező saját, www.mdlsz.com weboldalon lévő felhasználói fiókjában 

az "új verseny hozzáadása" gomb kattintva a megjelenő menükből kiválasztja, hogy 

milyen versenyt kíván rendezni és szintén a menükből hozzáadja annak paramétereit, 

adatait. 

(2) A verseny digitális rögzítéskor a verseny rendezője köteles kitölteni minden szükség 

információt a versennyel kapcsolatban.  

(3) A versenyrendező felel azért, hogy a rögzítésre kerülő verseny versenydivíziói, 

időpontja, helyszíne, nevezési feltételei megfelelően legyen megjelölve.   

(4) A versenyrendezőnek lehetősége van szöveges leírásra és fényképfeltöltésre is, amely 

http://www.mdlsz.com/


tartalmában és terjedelmében nincs korlátozva. A "hozzáadás" gombra kattintva a 

verseny teljes leírása megjelenik a szakágvezetőnél, aki a "jóváhagyás" gombra 

kattintva engedélyezi azt, majd a főtitkári jóváhagyás következik, a főtitkári 

jóváhagyással a verseny bekerül az aktuális versenynaptárba. (Mindaddig, amíg a 

szakágvezető, majd a főtitkár nem hagyja jóvá a versenyt, az nem kerül be a 

versenynaptárba!) 

(5) Abban az esetben, ha a verseny úgy kerül megrendezésre, hogy a verseny digitális 

kiírása, rögzítése közben a versenyrendező nem jelölte be a divíziókat, akkor a 

verseny után a versenyeredményeket hiába töltik fel szabályosan a rendszerbe, az 

adatokat a digitális rendszer nem tudja értelmezni, így sem versenyeredmény 

közlésére, sem pedig a versenyzők minősítésére nem lesz alkalmas, a weblapra 

eredmény nem kerül fel. 

 

13. Már kiírt, jóváhagyott és törölt versenyek módosítása  

Az MDLSZ versenyrendszerében már jóváhagyott, berögzített, onnan bármilyen okból 

törölt, de naptári nap szerint már elmúlt verseny időpontját az eredeti, versenyrendező által 

létrehozott digitális versenyaktában nem lehet megmódosítani, annak időpontját 

megváltoztatni nem lehet. 

Amennyiben a MDLSZ versenyrendszerében már jóváhagyott, berögzített, onnan 

bármilyen okból már törölt, de naptári nap szerint még el nem múlt időben, tehát a tervezett 

módosítás napjától nézve az elkövetkező időben lévő verseny időpontját szeretné máshova 

áthelyezni, akkor erre egyszerű megoldás van. Minden versenyrendező rendelkezik az 

eredeti, törölt verseny digitális aktájával, ezért ebben az esetben ezt célszerű használni, de 

a verseny egyéb paramétereit – SZAKÁG KIVÉTELÉVEL - is meg lehet változtatni. 

Egyszerűen átírja a verseny időpontját, menti, akkor megmarad a verseny régi száma, de 

az időpont módosítás miatt ismételten végig kell, hogy menjen a kiírás a jóváhagyási 

eljáráson – versenyrendező-szakágvezető-főtitkár, a jóváhagyások után a verseny eredeti 

számon, új időponttal kerül be a szövetség versenynaptárába. 

2/ Amennyiben a törölt verseny módosítása helyett egy teljesen új verseny kiírása mellett 

dönt, akkor a már megszokott módon tud eljárni azzal a kiegészítéssel, hogy a 

versenyrendezési díj elszámolása-beszámítása érdekében,  – a főtitkári iroda részére 

történő írásbeli bejelentésekor – miután a szövetségi digitális rendszerbe rögzítette az új 

versenyt, annak MDLSZ versenyazonosító számát, (nevét, időpontját, helyszínét, 

szakágat) – pontosan nevezze meg, tehát, hogy melyik törölt verseny helyett melyik új 

verseny, versenyrendezési díját szeretné elszámolni. 

14. Versenyeredmények kezelése 

 

(1) A versenyeredmények kezelését a digitálisan elérhető, Eredményjegyzék le- és 

feltöltési segédlet, Elektronikus versenyjegyzőkönyv kitöltési útmutató nevű irat 



szabályozza. 

(2) Amennyiben a versenyrendező a verseny befejezésének napjától (vannak több napot 

érintő versenyek is) számított 5 naptári napon belül nem tesz eleget a már jelzett 

irányokba fennálló versenyeredmény és jegyzőkönyv megküldési kötelezettségének, 

akkor annak következménye, hogy a Szövetség az adott verseny eredményeit az 5 

naptári nap eltelte után, külön értesítés vagy felszólítás, hiánypótlásra vagy hibás 

adatközlésre való felhívás nélkül automatikus törli.  A versenyeredmények törléséről 

a Főtitkár az adott versenyrendezőt, illetve az adott szakág szakágvezetőjét a verseny 

törlését követően, írásban 2 naptári napon belül köteles tájékoztatni. 

(3) Amennyiben a versenyrendező a versenyeredményeket hibásan, hiányosan, nem a 

kiadott feltöltési útmutató szerint tölti ki és küldi meg a szövetség digitális rendszerébe 

- IT által e-mailben a konkrét hiba megjelölésével, visszaigazolva, - akkor az IT által 

megállapított hiba javításából eredő többletköltségeket a szövetség tovább számlázza 

az adott versenyt rendező tagegyesületnek. 

(4) Amennyiben a versenyrendező a digitális rendszerbe történő eredményfeltöltése után 

a feltöltött eredményekben bármilyen változtatást kíván végrehajtani, - a változtatás 

konkrét okának a főtitkár, illetve a bírói bizottság elnöke részére történő részletes 

írásbeli (e-mail) indoklása mellett - azt kérelmezheti, de amennyiben a módosításra 

engedélyt kap, akkor ennek valamennyi költsége a versenyrendezőt terheli, a 

keletkezett és szolgáltató által visszaigazolt költséget a szövetség tovább számlázza az 

adott versenyt rendező tagegyesületnek. 

(5) Amennyiben a versenyrendező a digitális rendszerbe már feltöltötte a megrendezett 

verseny versenyjegyzőkönyvét, akkor annak adataiban semmiféle változtatás nem 

végezhető. 

(6) A bírói pontok csak a versenyek versenyjegyzőkönyveiben rögzített bírók részére 

kerülnek rögzítésre, utólagosan bírók nem rögzíthetőek a versenyjegyzőkönyvekbe.   

16. Törölt versenyek utáni nevezési díj visszafizetési kötelezettség 

A törölt versenyeken részt vett versenyzők nevezési díjainak visszafizetése az adott 

verseny rendezőjének kötelezettsége, azt a Szövetség sem a versenyző, sem pedig a 

versenyrendező felé nem téríti meg, nem vállalja át. A versenyeredmény közlési 

kötelezettségét megszegő versenyszervező a késlekedéséből adódó, nevezési díj 

visszafizetési kötelezettségét a Szövetség felé nem terhelheti tovább, annak 

kiegyenlítése az adott versenyszervezőt terheli. Amennyiben a versenyrendező egy 

verseny évben kétszer nem tesz eleget eredményjegyzék és jegyzőkönyv 

adattovábbítási kötelezettségének vagy azt csak részlegesen, hiányosan, hibásan vagy 

a határidő után teljesíti, akkor azt a versenyrendezőt a Szövetség eltilthatja az adott 

versenyévadban a további versenyrendezéstől. 

A Szövetség a már engedélyezett, a tárgyi év versenynaptárában szereplő, rendkívüli 

helyzet vagy egyéb méltányolható okok miatt törölt, vagy meg nem tartott versenyek 

utáni - a szövetség bankszámlájára vagy házipénztárába igazoltan teljesített - 



versenyrendezési díjak összegét a tárgyi év 12. hónapjában az adott versenyt rendező 

egyesület részére bankszámlára történő teljesítéssel visszautalja.  

 

17. Versenyrendezési jog 

(1) Szövetség által elismert versenyt kizárólag maga a Szövetség, illetve tagjai 

rendezhetnek. Amennyiben egy tagszervezet a szövetség másik tagszervezetével, más 

lövészsport szövetség tagszervezetével vagy külföldi szövetséggel, illetve egyesülettel 

közösen kíván versenyt rendezni, úgy köteles a szakágvezetőn keresztül, írásban 

kikérni az MDLSZ elnökségének előzetes állásfoglalását, mely kiterjed a 

rendezvénnyel kapcsolatos részletek meghatározására, módosítására, illetve a közös 

rendezés megtiltására is.  

(2) A Szövetség által felügyelt szakágakban a tagok kizárólag a Szövetség által jóváhagyott 

versenyt rendezhetnek. 

(3) A Szövetség a verseny rendezési jogát a szakágvezetők előzetes jóváhagyáshoz köti. 

(4) A verseny rendezője a rendezés részfeladatait, vagy akár egészét is átadhatja más 

szervezetnek, azonban a versenyért mindennemű felelősséget továbbra is maga visel. A 

verseny rendezője köteles a lő verseny megrendezéséhez és biztonságos 

lebonyolításához szükséges valamennyi törvényi feltétel meglétéről gondoskodni. 

(5) A Szövetség fenntartja magának az Országos Bajnokság rendezési jogát. Ezen 

versenyek rendezését pályázat útján tagjainak átengedheti. Az ezzel kapcsolatos döntés 

meghozatala az Elnökség hatásköre, amely egy alkalomra, az adott versenyre szól. 

Országos Bajnokság kizárólag elő regisztrációval rendezhető. (Javasolt az ingyenesen 

használható: www.mdlsz.com ) 

(6) Országos bajnokságokon eredmény akkor hirdethető, ha az adott kategóriában legalább 

öt versenyző befejezte a veresenyt. 

 

18. Országos Bajnokságok rendezéséhez szükséges pályázatok kötelező tartalmi 

elemei 

(1) Rendezői adatok (egyesület neve, telefonszáma, email címe, rendezésért felelős 

vezető, vezetőbíró, versenyellenőr)  

(2) Lőtér adatai (lőtér megnevezése, lőtér címe, lőállások (pályák) száma, hossza, leírása)  

(3) Bírói adatok (tervezett bírói létszám, bírói és stat eszközök)  

(4) Verseny (Pre match) ideje  

(5) Versenyszámok, divíziók  

(6) Nevezés (nevezések feltételei, módja, nevezési díj mértéke, MDLSZ támogatás)  

(7) Szabályrendszer (hazai, nemzetközi, egyéb-pontos megnevezéssel)  

(8) Díjazás  

(9) Egyéb (minden olyan szolgáltatás, egyéb tevékenység, ami versenyzői, bírói 

szempontból emeli a verseny színvonalát) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mdlsz.com/


(10) higiénés helyiség, 

(11) étkezési lehetőség, 

 

19. MDLSZ versenyek cél anyagai, méretei, alkalmazásuk általános szabályai 

  

Az MDLSZ versenyeken csak a szakági, eredeti méretű, formájú és anyagú 

célanyagokat lehet alkalmazni, a célanyagok, céltáblák kicsinyítése vagy nagyítása, az 

éppen rendelkezésre álló lőtávolságnak megfelelő arányú átméretezése, az átméretezett 

célanyagokon történő versenyzés, versenyeztetés semmilyen indokkal sem 

engedélyezett. Amennyiben egy versenyszervező nem szabályszerű célanyagok 

felhasználásával rendez meg egy versenyt, annak eredményeit és magát a versenyt a 

Szövetség törli. 

 

 

 

 

Budapest, 2020.12.08.                          MDLSZ  



1. sz. melléklet 

Versenyellenőr feladatai és jogkörei: 

• A versenyellenőrnek kötelessége a verseny megkezdése előtt minimum 1 órával 

megjelenni a verseny helyszínén, és minden részletében ellenőrizni a kiírásban szereplő 

verseny lebonyolításához szükséges valamennyi feltétel teljesülését. A versenyellenőr 

a verseny végéig a helyszínen tartózkodik, ha szükséges, érvényesíti a Szövetség 

érdekeit, valamint ügyel a verseny szabályzatokban meghatározott jogszerű és korrekt 

lebonyolításra. 

• Amennyiben a versenyrendezés feltételei nem a szabályzatban előírtak szerint 

teljesülnek, úgy - a szakági vezető és a bírói bizottság elnökének haladéktalan 

tájékoztatása mellett - javaslatot tesz az esetleges szankcióról. Ilyen lehet pl.: a verseny 

kategóriájának visszaminősítése, versenyrendezési jog felfüggesztése. A döntést 

valamint annak okát a versenyellenőri jelentésben fel kell tüntetni, és - az ok jellegétől 

függően - a szabályzat vonatkozó részévél alátámasztani. 

• A versenyellenőr közvetlenül nem lát el versenybírói feladatot. A bírói döntést csak 

abban az esetben bírálhatja felül, ha a bírói döntés ellentétes a szabályzattal, illetve 

általa a Szövetség érdekei sérülnek. 

• A versenyellenőrnek joga van a verseny felfüggesztésére, amennyiben a verseny 

folyamán, akár biztonsági, akár a verseny tisztaságával kapcsolatban kirívó eseményt 

tapasztal. 

• A versenyellenőrnek joga van azt a bírót a bírói feladatai végzése alól felmenteni, aki 

többszöri figyelmeztetés ellenére sem végzi bírói feladatát a szabályoknak megfelelően. 

Versenyellenőr kijelölése:  

(1) A versenyellenőr nem lehet a versenyt rendező egyesület tagja. 

(2) Klub verseny: A versenyrendező által felkért személy, aki rendelkezik az szakágban 

szerzett megfelelő versenybírói tapasztalattal. 

(3) Minősítő verseny: A versenyrendező által felkért személy, akit szakág vezetősége hagy 

jóvá. 

➢ Kiemelt verseny: A szakág vezetősége által írásban (e-mail) megjelölt és az bírói 

bizottság részéről jóváhagyott személy. 

➢ Országos bajnokság: A szakág vezetősége által írásban (e-mail) megjelölt és az bírói 

bizottság részéről jóváhagyott személy. 

➢ Nemzetközi verseny, világverseny: Az MDLSZ elnöksége által delegált személy. 


