
FELHÍVÁS 
VERSENYBÍRÓ KÉPZÉSRE 

 

 

A Budapesti Atlétikai Szövetség és Budapest Régió Igazgatóság 2016. február 10-től 
Atlétikai Versenybírói tanfolyamot, képzést szervez. A tanfolyamra minden 16. 

életévét betöltött, a téma után érdeklődőt várunk! 

A tanfolyam elvégzése, és sikeres vizsga esetén a résztvevők versenybírói (III. 

osztály) minősítést szereznek.   

-A vizsgára bocsátás feltétele a tanfolyam elméleti óráinak több mint 70 %-ban 

történő látogatása, a  minősítés megszerzésének további feltétele a sikeres (legalább 

55 %-os eredménnyel megoldott) írásbeli vizsga, illetve a tanfolyam ideje alatt 

versenybírói tevékenység, egy alkalommal a Budapesti Atlétikai Szövetség 

versenyén. 

Az oktatásra 6 alkalommal, a tantervben meghatározott napokon és időpontban a 

Budapesti Sportszövetségek Székházában kerül sor (cím:1053 Budapest, Curia u. 3.) 

Egy-egy alkalommal az előadás időtartama 2,5 óra. 

                          

Az első oktatási nap 2016. február 10. szerda 17,00 óra (Kapcsos Lajosné terem) 

 

A további oktatási napok, heti egy alkalommal szerdánként (február 17(szerda), 

25(csütörtök) változás az előzőleg kiadotthoz képest, március  2(szerda), 9(szerda) 

és 16 (szerda) a vizsga napja). 

 

 A tanfolyam tematikája (kivonata) a Budapesti Atlétikai Szövetség 

www.bpatletika.hu honlapján, a szabályzatok alatt megtalálható. 

 

A tanfolyam díja 4000 Ft., mely tartalmazza a vizsgadíjat és a szükséges oktatási 

anyagokat. 

 

Várjuk jelentkezésüket! Kérjük a mellékelt adatlapot kitöltve a 

bpatletika@gmail.com e-mail címre elküldeni 2016. február 8-ig. 

 

 

Bővebb információ:  

 

Sátor László +36 20777-4191, vagy bpatletika@gmail.com 

 

Budapest, 2016. január 10. 

 

 



 

SZEMÉLYI ADATLAP 
(Atlétikai alapfokú és továbbképző versenybírói tanfolyam résztvevőitől)  

1. Név:  

..................................................................................................................................... 

2. Szül. hely és időpont 

(év, hónap, nap):.......................................................................................................... 

3. Anyja neve: 

..................................................................................................................................... 

4. Lakcím  

(ir. szám, város, utca stb.): 

.................................................................................................................................... 

5. Tanintézet  

v. munkahely neve: 

................................................................................................................................... 

6. Telefonszám/ok 

(lakás, mobil, munkahely stb.): 

................................................................................................................................... 

7. Személyi ig. száma: 

.................................................................................................................................. 

8. Adóazonosító szám: 

........................................ 

TAJ szám: 

......................................... 

9. Nyelvismeret: 

megnevezés minősítés megjegyzés 

......................... ................................ .................................. 

......................... ................................ .................................. 

......................... ................................ .................................. 

......................... ................................ .................................. 

10. Vállalna-e a ............... Atlétikai Szövetség versenyein versenybírói feladatokat?  

igen, nem  

Ha igen, mely napokon?  

............................................................................................. 

Ha igen, mely napokon?  

............................................................................................... 

11. Megjegyzés:  

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

 

Kelt: ...........................................................    …………………………. 

                                                                                                             aláírás  


