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MAGYAR BILIÁRD SZÖVETSÉG SNOOKER SZAKÁG
SNOOKER JÁTÉKVEZETŐK SZABÁLYZATA
A Magyar Biliárd Szövetség Snooker Szakág elnöksége a snooker játékvezetők
vonatkozásában a következő szabályzatot hozta:

1. ELISMERT MINŐSÍTÉSEK
A Snooker Szakág csak és kizárólag a jelen dokumentumban megfogalmazott játékvezetői
minősítéseket fogad el érvényes engedélyként:
●

Magyar Biliárd Szövetség Snooker Szakág által kibocsátott nemzeti játékvezetői engedély
(továbbiakban nemzeti engedély)

●

European Biliard and Snooker Association (továbbiakban EBSA) által kibocsátott
nemzetközi játékvezetői engedély valamennyi minősítési fokozata (Class 3, Class 2,
Class 1, Examiner, Tutor) (továbbiakban Class 3, Class 2, Class 1, Examiner, Tutor,
együttesen nemzetközi fokozatok)

Az elismert engedélyek közt az alábbi sorrendet határozza meg a Szakág, amely egyben
játékvezetői fokozatokat is meghatározza:
●

Nemzeti engedély

●

Class 3

●

Class 2

●

Class 1

●

Examiner

●

Tutor

A legalacsonyabb fokozat a nemzeti engedély, míg a legmagasabb a Tutor minősítés. Átjárás
a fokozatok között kizárólag előrefelé történhet, köztes fokozatok átlépése nélkül.
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2. SZAKÁGI JÁTÉKVEZETŐK
A játékvezetők regisztráció segítségével kérhetik felvételüket a szakági játékvezetők közé. A
regisztráció feltétele a játékvezetői végzettség igazolása, a játékvezetői regisztrációs lap (1.
melléklet) kitöltése, eljuttatása a szakszövetség részére, valamint az éves licenszdíj megfizetése.
A játékvezetői tagságot verseny idényenként szükséges megújítani. A játékvezetői licenszdíjat a
szakszövetség versenyszabályzatának megfelelően kell teljesíteni. A játékvezető a fenti feltételek
teljesülését követően tekinthető csak a Magyar Biliárd Szövetség Snooker Szakág
játékvezetőjének. A regisztrációs igényt a jelölt jelezheti írásos formában, valamint a Szakág által
rendezett versenyek helyszínén.

3. SZAKÁGI JÁTÉKVEZETŐK JOGAI
A szakági játékvezetőket a Szakág az általa rendezett versenyek előtt a weboldalán keresztül
kéri fel versenyre történő regisztrációra. A Szakág csak a felhívásban megadott módon fogadja
a játékvezetői jelentkezéseket. A Szakág a verseny sorsolásának közzétételével egy időben - de
legkésőbb a versenyt megelőző két nappal - közreadja a játékvezetői beosztást. A Szakág
fenntartja a jogot, hogy saját hatáskörében bírálja el a jelentkezéseket, valamint hozza meg a
mérkőzésre való besorolásokat.
A Szakág folyamatosan tájékoztatja a játékvezetőket a nemzetközi versenyeken való
mérkőzésvezetési lehetőségekről, és biztosítja az azokra való jelentkezést az adott verseny
kiírásának megfelelően. A játékvezetők a Szakág által ilyen módon publikált nemzetközi
játékvezetői lehetőségekre kizárólag a szakszövetségen keresztül adhatják le jelentkezésüket.

4. SZAKÁGI JÁTÉKVEZETŐK KÖTELEZETTSÉGEI
A játékvezetők minden Szakág által rendezett versenyen kötelesek megfelelő öltözéket viselni.
Hölgyek esetén elvárt sötét, egyszínű szövetnadrág; sötét, a nadrággal megegyező, egyszínű
zakó, vagy - nem felhajtott ujjú - blézer; ing - vagy blúz; nyakkendő viselése nem elvárt. Férfi
játékvezetők esetén elvárt a sötét, egyszínű szövetnadrág, színben ezzel megegyező zakó; ing;
egyszínű nyakkendő, vagy csokornyakkendő. A játékvezetők mindenkor sötét színű alkalmi cipőt
kell viseljenek. A felsoroltakon kívül minden játékvezető köteles fehér színű - úgynevezett ceremoniális kesztyűt viselni. A szakszövetség ezt az öltözködési normát javasolja minden, nem
általa rendezett versenyen is - amennyiben arról a verseny rendezője máshogy nem rendelkezik.
A Szakág az általa rendezett versenyeken a verseny kiírásában - vagy helyszíni adottságoknak
megfelelően - eltérhet az előírt öltözék tekintetében.

2

MAGYAR BILIÁRD SZÖVETSÉG
SNOOKER SZAKÁG
1115 Budapest, Petzvál József u. 9/e

A játékvezetők magukra nézve kötelezőnek veszik a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség
(World anti-dopping Agency - WADA) által közreadott tiltott szerekre vonatkozó szabályozást. A
játékvezetők nem fogyaszthatnak alkoholt mérkőzésüket megelőzően, valamint közben.
A játékvezetők kötelesek beosztott mérkőzésük előtt legkésőbb fél órával a helyszínen
tartózkodni és a versenyigazgatóság rendelkezésére állni. A versenyigazgatóság indokolt
esetben kérheti a korábbi megjelenés.
A beosztott játékvezetőnek haladéktalanul tájékoztatnia kell a versenyigazgatóságot, ha
valamilyen oknál fogva nem tud megjelenni az előre megadott időpontban.
Amennyiben a játékvezető megszegi a fent említett kötelezettségei valamelyikét, automatikus
eltiltásban részesül a Szakág által rendezett következő három eseményről, valamint a Szakág
közreműködésével nemzetközi versenyekre történő nevezését fél évre a Szakág felfüggeszti.
Ismételt kötelezettségszegés esetén a Szakág további szankciók alkalmazásáról dönthet.

5. NEMZETI JÁTÉKVEZETŐI FOKOZAT MEGSZERZÉSE
A játékvezető jelöltek minden esetben nemzeti játékvezetői engedély megszerzésével
válhatnak játékvezetővé. A nemzeti játékvezetői engedély megszerzésének feltétele a Snooker
Szakág által időszakosan - az igényeknek megfelelően, de naptári évnél nem sűrűbben meghirdetett képzésen való részvétel, majd az ezt követő elméleti, valamint gyakorlati vizsga
sikeres teljesítése.
A képzést a Szakág weboldalán teszi közzé, hirdeti meg. A Szakág jogában áll a
jelentkezéseket elbírálni, valamint indoklás mellett elutasítani.
A képzésre a Szakág nevezi ki az előadókat, valamint a vizsgabiztosokat. A képzés, valamint
a vizsga felépítését a 2. melléklet tartalmazza.
A nemzeti játékvezetői elméleti és gyakorlati vizsgáján egyaránt kétféle kimenet lehetséges:
megfelelt, nem felelt meg. Az engedély megszerzéséhez a jelöltnek mind a két modulból megfelelt
minősítést kell elérnie.
Az engedély megszerzését követően a játékvezető jogosult szakági játékvezetői regisztrációs
kérelemmel élni, és ezt követően a Snooker Szakág hivatalos rendezvényein mérkőzést vezetni.

6. ÁTMENETI RENDELKEZÉS
A snooker szakszövetség fenntartja a jogot az játékvezetői tagság bevezetését megelőző
időszakból, nem a jelen dokumentumban megfogalmazott vizsgarendszerben megszerzett
nemzeti játékvezetői engedélyek elismerését. A korábbi engedélyek elismerésére az igényt
legkésőbb 2019. december 31-ig szükséges jelezni a szakág felé, minden ezt követően beérkező
igényt a szakág automatikusan elutasít.
3

MAGYAR BILIÁRD SZÖVETSÉG
SNOOKER SZAKÁG
1115 Budapest, Petzvál József u. 9/e

7. NEMZETKÖZI FOKOZATOK MEGSZERZÉSE
A nemzetközi fokozatok megszerzésére az EBSA szervezésében van lehetőség. EBSA
játékvezetői képzésekre, valamint minősítő vizsgákra való jelölés és regisztrálás a Szakág
hatásköre.
Nemzetközi Class 3 fokozat megszerzéséért a játékvezető nemzeti minősítésének
megszerzését követő 2 év múlva, aktív játékvezetői gyakorlatot - évente legalább 5 szakági
rendezvényen való regisztrált játékvezetés - és megfelelő visszajelzések követően folyamodhat.

Mellékletek
1. Játékvezetői regisztrációs lap
jatekvezetoiregisztr
acio.doc

2. Játékvezetőképzés és vizsgarendszer
Jatekvezetokepzes_
es_vizsgarendszer_2019_TERVEZET.doc
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