
 

 

 

 

GOLFBÍRÓ KÉPZÉS 

KIÍRÁSA 2020 
 

 

A Magyar Golf Szövetség (MGSZ) és az MGSZ Bíró Bizottsága 2020-ban ismét golfbíró-

képzést indít. Olyan alapvető gyakorlati golfozási ismeretekkel rendelkező jelentkezőket vá- 

runk, akik el kívánják mélyíteni golfszabályokkal kapcsolatos tudásukat, illetve a jövőben 

szívesen tevékenykednének hivatalos szövetségi bíróként golfversenyeinken. 

 

• A 2019-es szezonban is több mint 300 versenynap került megrendezésre! 

• A versenyeken a játékosok jórésze kezdő és magas hendikepű játékosként lép(ett) 

pályára. 

• A klubok és a játékosok visszajelzései szerint a versenyeken a bírói segítség a szabályos 

játékot és a versenyek lebonyolítását tekintve is hasznos. 

• A kiemelt versenyek bírói jelenléttel való lefedésére legalább kettő-három golfbíró 

szükséges (a pálya adottságaitól, átláthatóságától, játékoslétszámtól stb. is függően). 

 

A golfbíró-képzés 10x1,5 óra elméleti előadást és konzultációt vegyítő workshop jellegű 

alkalomból, 2x3 óra golfpályán megtartott gyakorlati képzésből és szituációs 

gyakorlatokból, valamint ehhez kapcsolódó mentori programlehetőségből áll. 

 

(Az MGSZ fenntartja a jogot 6 fős részvevői létszám alatt a képzési programot esetlegesen 

későbbi időpontra tolni, módosítani vagy visszavonni. Utóbbi esetben a befizetett díjakat a 

jelentkezők természetesen visszakapják.) 

 

A képzés a bírói minősítéshez tartozó vizsgát és bíráskodási gyakorlatokat is magában 

foglalja. A vizsgához az elméleti képzés 70%-án, valamint a két gyakorlati képzés legalább 

egyikén kötelező részt venni. A mentor melletti 2 alkalomból álló bíráskodási gyakorlatot 

(versenyen való részvétel egy gyakorló golfbíróval együtt) a sikeres vizsgát tett 

bírójelölt(ek)nek kötelező. 

 

A képzés korhatára 16 éves életkor, bírói minősítés 18 éves életkor felett szerezhető. 



Program: 

 

Elméleti képzések 

 

2020. február 7., péntek, 17:00-18:30 2020. március 20., péntek, 17:00-18:30 

2020. február 14., péntek, 17:00-18:30 2020. március 27., péntek, 17:00-18:30 

2020. február 21., péntek, 17:00-18:30 2020. április 03., péntek, 17:00-18:30 

2020. február 28., péntek, 17:00-18:30 2020. április 17., péntek, 17:00-18:30 

2020. március 13., péntek, 17:00-18:30 2020. április 24., péntek, 17:00-18:30 

 

Helyszín: 1123 Budapest, Győri út 17., I. emelet (Testnevelési Egyetem K5 Épület) 

 

Gyakorlati képzések: Időpontja és helyszíne később kerül meghirdetésre. 

 

Ezt követően a mentor melletti 2 alkalomból álló bíráskodási gyakorlat kizárólag azon 

képzésben résztvettek számára szükséges, akik sikeres írásbeli vizsgát tettek.  

Helyszín és időpont később kerül egyeztetésre. 

 

Vizsga: 2020. május 22., péntek, 17.00-19.30 

A vizsga helyszíne később kerül meghirdetésre. 

 

A bíróképzésben való részvétellel, annak elvégzésével: 

• Játékosként nem kerülsz megoldhatatlan szabálykérdés elé. 

• A szabályokról megalapozott tanácsot, információt, segítséget adhatsz játékostársaidnak. 

• Alapos tudással kezelheted az esetleges nézetkülönbségeket a játékostársakkal. 

 

Bírói vizsgával: 

• Segíthetsz a versenyek lebonyolításában, szabálykérdések megoldásában. 

• Új szemszögből ismerheted meg a golfversenyeket és új szerepben vehetsz részt a 

magyarországi golféletben. 

• Tapasztalatot szerzel a pályán felmerülő szabalykérdések miatti konfliktusok eredményes 

kezelésében. 

• Lehetőség nyílik a Magyar Golf Szövetség delegálásával a R&A (St.Andrews, Skócia) 

Tournament Administrators and Referees Seminar (TARS) kurzusán részt venni. (Angol 

nyelvtudás, 2 éves bírói működés, MGSZ Bíró Bizottság támogatása és MGSZ 

megállapodás szükséges.) 

 

Azok a résztvevők, akik a vizsgán legalább 60%-os teljesítményt érnek el, a Magyar Golf 

Szövetség által szövetségi bírói minősítést és erről készült igazolást kapnak.  

 



• A bírói minősítés érvényességét évente meg kell hosszabbítani és négyévente újra kell 

vizsgázni! 

• A meghosszabbítás feltétele, hogy évente legalább 3 (három) versenynapot 

(jegyzőkönyvezett szövetségi- vagy ranglistaversenyen) kell bíráskodni. 

• Ha valaki ennek a követelménynek nem tesz eleget, a következő évben pótolhatja az 

elmaradást. Ha a következő évben továbbra sem gyakorolja a bíráskodást, nem teljesíti az 

átlagos évi 3 versenynapot két év alatt, akkor elveszíti bírói jogosítványát és minősítését. 

 

Jelentkezési határidő: 2020. január 31. (péntek) 

Befizetési határidő:  2020. január 31. (péntek) 

(Számlaszám: MGSz 11794008-20511052) 

 

A jelentkezés a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és a képzési díj befizetését igazoló 

bizonylat másolatának beküldésével válik érvényessé. (office@hungolf.hu) 

A jelentkezést kizárólag a képzési díj befizetésével együtt fogadjuk el! 

 

Képzési díj: 80.000 Ft, azaz nyolcvanezer Forint (mely tartalmazza az oktatás és a bírói vizsga 

díját, valamint a felkészüléshez és a vizsgához szükséges magyar és angol nyelvű A golf 

szabályai kiadványt). Az angol nyelvű Official Guide hivatalos szabálykönyvet az MGSZ a 

képzésben résztvevő költségére beszerzi. 

 

Sikertelen bírói vizsga esetén egyszeri pótvizsga lehetőséget biztosítunk 10.000 Ft, azaz 

tízezer Forint pótvizsgadíj befizetése után. 

 

Bármilyen további kérdés esetén az MGSZ elérhetőségein készséggel állunk rendelkezésre. 

 

Budapest, 2019. december 30. 

 

Magyar Golf Szövetség 

         MGSZ Bíró Bizottság 

mailto:office@hungolf.hu


 
 
 

GOLFBÍRÓ KÉPZÉS 2020 

Jelentkezési lap 
 
 
 

NÉV: ………………………………………………………………..…………………………  

GOLF KLUB: ………………………………………………………….…………………… 

HENDIKEP: …………………………………………………………….………………… 

SZÜLETÉSI IDŐ: …………………………………………………………………… 

SZÁMLÁZÁSI CÍM: ……………………………………………………………………. 

TELEFONSZÁM: ……………………………………………….…………………… 

E-MAIL CÍM: ……………………………………………………………………………….  

 

Kelt: ……………………………..      

…………..…………………………. 

    Aláírás  

 

A jelentkezési lapot kérjük hiánytalanul kitöltve és aláírva 2019. január 31-ig emailben 

(office@hungolf.hu) eljuttatni a Magyar Golf Szövetség irodájába. 

Kérjük a jelentkezési laphoz mellékelje a befizetést igazoló bizonylat másolatát!  

A jelentkezést kizárólag a képzési díj befizetésével együtt fogadjuk el. 


