
 
 

A 2020/2021-es szezon elején a szokásoknak megfelelően idén is fogunk tartani versenybírói 

konzultációkat. Idén, a tavalyiaktól eltérően a kötelező konzultáció és vizsga mellett fakultatív 

tréningek is indulni fognak. A kötelező konzultációk időtartama így nagy mértékben rövidül, 

mivel ezeken csak a tavalyi szezon főbb problémáit, valamint a 2020/2021-es szezon változásait 

ismertetjük/beszéljük át. Ezen konzultációk végén kerül sor a szerződések kitöltésére (ezért 

kérünk mindenkit, hogy a szükséges iratokkal érkezzen), majd a szokásos írásbeli vizsgára, 

melynek sikeres teljesítéséhez a 80%-ot el kell érni. 

 

Augusztus folyamán szabadon választható időpontokban és helyszíneken kerülnek 

megrendezésre a különféle fakultatív tréningek. Ezeken a részvétel senkinek sem kötelező, 

mindenki érdeklődésének megfelelően tud jelentkezni az adott típusú képzésekre. Ezeken a 

tréningeken mindenkitől elvárt az aktív részvétel. Összesen négy, egymástól független témájú 

képzést indítunk: büntetés szituációk, jegyzőkönyvvezetés, bemondás, kispálya. Itt 15-20 fős 

kiscsoportokban fogunk dolgozni. 

 

Az idei szezontól lehetőség nyílik kispályás mérkőzésekre specializálódott 

képzéseken/oktatásokon részt venni, majd kizárólag kispályás vizsgát tenni. Ez a vizsga csak U8, 

U10 és 3x3 tornákra/mérkőzésekre ad versenybírói jogosultságot a vizsgázóknak. Természetesen, 

aki "nagypályás" vizsgát tesz, az dolgozhat a fent említett eseményeken is. 

 

Az új jelentkezők idén is lehetőséget kapnak a vizsga megszerzésére. Őket az újaknak szervezett 

képzéseken kívül a fakultatív tréningeken is szívesen látjuk. 

 

Az összes képzéshez, tréninghez, konzultációhoz és vizsgához az előzetes bejelentkezés 

elengedhetetlen, melyet e-mail-ben tudtok megtenni a szlama.dorottya@icehockey.hu e-mail 

címen! A jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében regisztráljuk. Aki több ember nevében 

jelentkezik, kérjük, hogy a nevek felsorolásával és az egyesületek megnevezésével tegye meg ezt. 

 

 



 

Időpontok: 

* Az jelentkezéseknek megfelelően a képzések, oktatások és vizsgák helyszíne, típusa és 

időpontja változhat! 

* A fakultatív képzések időpontja nem külön turnusokat jelent, hanem a zárójelben felsorolt 

témakörök időpontjait, külön-külön. 

 

Fakultatív képzések (Büntetés szituációk – Jegyzőkönyvvezetés – Bemondás) 

Budapest – Magyar Sport Háza  

* A jegyzőkönyvvezetéssel kapcsolatos fakultatív tréningre lehetőség szerint mindenki hozzon 

magával saját laptopot! 

Július 25. (szombat)  9:00, 10:30, 12:00 

Július 26. (vasárnap)  13:00, 14:30, 16:00 

Augusztus 8. (szombat) 9:00, 10:30, 12:00 

Augusztus 21. (péntek)  9:00, 10:30, 12:00 

Augusztus 29. (szombat) 13:30, 15:00, 16:30 

 

Fakultatív képzések (Büntetés szituációk – Jegyzőkönyvvezetés) 

Budapest – Magyar Sport Háza  

* A jegyzőkönyvvezetéssel kapcsolatos fakultatív tréningre lehetőség szerint mindenki hozzon 

magával saját laptopot! 

Augusztus 4. (kedd)  18:00, 19:30 

Augusztus 24. (hétfő)  18:00, 19:30 

 

Fakultatív képzés (Bemondás) 

Budapest – Magyar Sport Háza  

Augusztus 5. (szerda)  18:00 

Augusztus 25. (kedd)  18:00 

 

Fakultatív képzések (Büntetés szituációk – Jegyzőkönyvvezetés – Bemondás) 

Vidék 

* A jegyzőkönyvvezetéssel kapcsolatos fakultatív tréningre lehetőség szerint mindenki hozzon 

magával saját laptopot! 



 

Augusztus 2. (vasárnap) Zalaegerszeg  10:30, 12:00, 13:30 

Augusztus 9. (vasárnap) Miskolc  10:30, 12:00, 13:30 

Augusztus 15. (szombat) Székesfehérvár 9:00, 10:30, 12:00 

Augusztus 16. (vasárnap) Székesfehérvár 12:30, 14:00, 15:30 

 

Kispályás fakultatív képzések 

Július 25. (szombat)  Budapest – Magyar Sport Háza 13:30 

Augusztus 2. (vasárnap) Zalaegerszeg    15:00 

Augusztus 5. (szerda)  Budapest – Magyar Sport Háza 19:30 

Augusztus 15. (szombat) Székesfehérvár   13:30 

Augusztus 16. (vasárnap) Székesfehérvár   17:00 

 

Kispályás kötelező konzultáció + írásbeli és szóbeli vizsga újak és jelenlegiek együtt 

[csak kispályára fog jogosítani] 

Július 26. (vasárnap)  Budapest – Magyar Sport Háza 17:30 

Augusztus 7. (péntek)  Budapest – Magyar Sport Háza 18:00 

Augusztus 18. (kedd)  Debrecen    18:00 

Augusztus 19. (szerda) Dunaújváros    18:00 

 

Kötelező konzultáció + írásbeli vizsga jelenlegi versenybíróknak 

Augusztus 9. (vasárnap)  Miskolc    15:00 

Augusztus 11. (kedd)  Budapest – Magyar Sport Háza 18:00 

Augusztus 12. (szerda) Érd     18:00 

Augusztus 14. (péntek) Budapest – Magyar Sport Háza 18:00 

Augusztus 16. (vasárnap) Székesfehérvár   18:00 

Augusztus 22. (szombat) Budapest – Magyar Sport Háza 16:00 

Augusztus 26. (szerda) Budapest – Magyar Sport Háza 18:00 

Augusztus 27. (csütörtök) Budapest – Magyar Sport Háza 18:00 

Augusztus 29. (szombat) Budapest –Magyar Sport Háza 18:00 

 

 

 



 

Kötelező oktatás + írásbeli és szóbeli vizsga új versenybíróknak 

* Minden új jelentkező csak úgy tehet írásbeli és szóbeli vizsgát, ha a vizsga napjára az adott 

egyesületi versenybírósági vezető által aláírt, és jóváhagyott regisztrációs lappal érkezik.  

 

Augusztus 8. (szombat) Budapest – Magyar Sport Háza 13:30 

Augusztus 15. (szombat) Székesfehérvár   14:30 

Augusztus 21. (péntek) Budapest – Magyar Sport Háza 13:30 

Augusztus 22. (szombat) Budapest – Magyar Sport Háza 10:00 

 

Pótvizsgák 

Budapest – Magyar Sport Háza 

* Itt lehetőségük lesz azon jelenlegi versenybíróknak második írásbeli vizsgán próbálkozni, akik 

elsőre nem érték el a 80%-ot. 

* Itt kapnak lehetőséget azok az új jelentkezők is írásbeli vizsgát tenni, akik a kötelező 

konzultációjuk során nem kívántak rögtön vizsgát tenni, vagy nem sikerült elérniük a 80%-ot.  

*A sikeres pót írásbeli vizsga után ugyanazon a napon kapnak lehetőséget a szóbeli vizsga 

letételére is. 

 

- Írásbeli vizsgán a jelenlegi versenybírók, az új jelentkezők és a kispályás vizsgán résztvevők is 

maximum kétszer próbálkozhatnak. 

- Az új jelentkezők szóbeli vizsgán összesen egyszer próbálkozhatnak. 

 

Szeptember 2. (szerda) 18:00 

Szeptember 4. (péntek) 18:00 

Szeptember 8. (kedd)  18:00 

Szeptember 16. (szerda) 18:00 

Szeptember 25. (péntek) 18:00 


