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 A sétálóbíró teendői, feladatai és jogköre

a) A legapróbb  részletekig  ismerje,  tanulja  meg  és  tudja  alkalmazni  a  Játékszabályokat,
Versenyszabályokat és a Fegyelmi Szabályzatot

b) A  versenybíró  által  közölt  időpontban  jelenjen  meg  dolgozni,  tartsa  be  az  általa
meghatározott munkarendet. 

c) Öltözéke  legyen  a  versenyhez  illő,  igyekezzen  azt  úgy  megválasztani,  hogy  legyen
kényelmes, hideg időben elég meleg, melegben elég szellős.

d) Érkezzen pontosan, hogy a verseny kezdete előtti teendőit el tudja végezni. Tartson magánál
mérőszalagot,  időmérő  eszközt  és  írószert,  szerezze  be  a  versenybírótól  az  aznapi
játékrendet.

e) A verseny kezdési időpontja előtt ellenőrizze a pályákat, állítsa be az egyesléceket, mérje be
a hálókat, tájékoztassa a versenybírót, ha a pálya játékra alkalmatlannak tűnik számára. A
nap folyamán tartsa szemmel a hálókat, páros játéknál figyeljen rá, hogy az egyeslécek ne
maradjanak bent.

f) A nap folyamán tartózkodjon a számára kijelölt pályán/pályákon/sátorban. Az irodába csak
akkor menjen be, ha feltétlenül szükséges. Tartson lehetőség szerint rövid pihenőket – erről
értesítse a versenybírót is.

g) Semmi esetre se dohányozzon a pályák mellett, vagy a játékosok által jól látható helyen. Az
alkoholos italok, vagy bármilyen tudatmódosító szer fogyasztása tilos a munkaideje alatt. (l.
Etikai Kódex)

h) A  játékosokkal  együtt  (de  inkább  előbb)  érkezzen  meg  az  általa  felügyelt  pályákra,
ellenőrizze öltözéküket, szükség szerint küldje őket átöltözni, mérje a bemelegítési időket,
gondoskodjon  a  mérkőzések  elkezdéséről.  A játékosok  szabályoktól  eltérő  öltözékeinek
engedélyezése  kizárólag  a  versenybíró  hatásköre,  végső  döntést  a  sétálóbíró  erről  nem
hozhat.

i) Jegyezze fel a mérkőzések kezdési és befejezési időpontjait, az eredményeket, a fegyelmi
szabálysértéseket, ezekről tájékoztassa a versenybírót.

j) A mérkőzések alatt kísérje figyelemmel a játékot, döntsön véglegesen a ténykérdésekben és
első fokon szabály kérdésekben is. Utóbbi esetben a játékos a versenybíróhoz fellebbezhet,
ezen  szándékát  a  sétálóbíróval  kell  közölnie,  aki  a  folyamatos  játékra  vonatkozó
útmutatásokat szem előtt  tartva felfüggesztheti  a mérkőzést, amelyet be kell  jelentsen az
ellenfélnek is, hogy X játékos versenybírót kért a pályára – és el kell küldenie valakit a
versenybíróért. A versenybíró pályára érkezésekor először a sétálóbíró ismertesse röviden a
tényeket,  majd a játékos adja elő panaszát és a versenybíró dönt.  A döntés ellen tovább
fellebbezni nem lehet.

k) Álljon készen bármelyik mérkőzés levezetésére, amennyiben a versenybíró úgy ítéli meg,
hogy szükséges.

l) Amennyiben ápolást kap egy játékos, kísérje azt figyelemmel, mérje az idejét, tájékoztassa
folyamatosan az ellenfelet, ahogy játékvezetőként is tenné.
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m) Amennyiben úgy ítéli meg, tartózkodjon a konfliktusos mérkőzések közelében, de amellett
kísérje figyelemmel a többi, hozzá beosztott mérkőzést is.

n) Amennyiben  egy  bizonyos  versenyszám  mérkőzéseire  lett  kiküldve,  de  a  beosztott
pályáin/sátrában más versenyszám mérkőzései is zajlanak, úgy köteles a versenybíró által
meghatározott módon minden mérkőzést figyelemmel kísérni.

o) Vigyázzon arra, hogy a közönség lehetőleg ne zavarja a mérkőzést/mérkőzéseket. Szükség
szerint udvariasan, de határozottan kérjen csendet, tartassa be a szabályokat az edzőkkel és a
szülőkkel is. Szükség esetén alkalmazza a Fegyelmi Kódex megfelelő pontját/pontjait.

p) Szakítsa  félbe a  mérkőzéseket,  ha ezt bármi ok (pl.  a pálya játékra alkalmatlanná válik,
erősen esik az eső,  stb.) szükségessé teszi,  és a félbeszakítást  jelentse a versenybírónak.
Sötétedés  esetén  a  versenybíró  hoz  döntést  a  mérkőzések  félbeszakításáról.  Rögzítse  a
pillanatnyi eredményeket, és azt, hogy ki, melyik oldalról adogat. Szedje be a labdákat és
különítse el azokat, feltüntetve melyik pályához tartoznak. Sötétedés miatt csak a játszma
végén, vagy páros számú játékállásnál lehet a mérkőzéseket félbeszakítani.

q) Ha a Fegyelmi Kódex megsértését észleli (vagy ezt jelentik neki), haladéktalanul alkalmazza
a megfelelő büntetést. Amennyiben szabálytalanságot lát vagy hall és meg tudja ítélni, hogy
melyik pályán történt, úgy haladéktalanul menjen oda (ne kiabáljon át több pályán keresztül)
és intézkedjen a háromfokozatú büntető rendszer alkalmazásával. Közölje ítéletét a vétkes
játékossal,  erről  tájékoztassa  annak  ellenfelét.  Jegyezze  fel  a  büntetést,  annak  okát,
fokozatát, valamint a mérkőzés állását (lehetőség szerint a pontállást is), valamint a büntetett
játékos nevét és az ellenfél nevét is. Amint lehetősége adódik, tájékoztassa a versenybírót.
Sétálóbíróként lábhibáról, vagy más olyan ténykérdésről, ami közvetlen észlelést feltételez,
csak a pályán állva ítélkezhet a bíró.
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