
 

Az ITF bírói programja 

Bevezetés 

Az elmúlt 30 évben hatalmasat változott a teniszbíráskodás az egész világon. Ez idő alatt, kidolgozták 
a Magatartási kódexet és kialakították a szabályok alkalmazásának egységes megközelítését is. Ez 
annak köszönhető, hogy a professzionális bíráskodás koncepciójára helyezték a hangsúlyt, amely a 
Férfi Tenisz Tanácstól indult, és jelentősen bővült az ITF, az ATP, a WTA és a Grand Slam versenyekkel. 

1999-ben az ITF, az ATP és a WTA közös minősítési programot hozott létre (Joint Certificaion 
Programme) a bírók számára. A teniszbíráskodás történelmében először minden teniszbíró 
végzettségét, képességeit és tapasztalatát elismerték egy minősítéssel, amelyet minden szervezet 
elismer. 

A jó bíráskodás szükségessége a játék minden szintjén széles körben elfogadott, ebből a célból 
dolgozott ki az ITF egy globális programot, hogy javítsa a bíráskodás minőségét minden szinten. 

Képzések 

A bírók oktatása és képzése az ITF bírói programjának kulcsfontosságú része. Az ezen a területen elért 
sikerek hozzájárulnak azon célunk eléréséhez, hogy világszerte emeljük a színvonalat, és biztosítsuk a 
teniszszabályok és a magatartási kódex következetes megközelítését. 

Négy különböző szintű képzés: 

Nemzeti Bíróképzés 

Ezeket a képzéseket a nemzeti szövetségek szervezik azoknak, akik szeretnének teniszbírók lenni. Ez a 
képzés a tenisz játékszabályaira és a játékvezetői, illetve vonalbírói alaptechnikákra és eljárásokra 
fókuszál. 

Zöld jelvényes képzés 

A zöld jelvényes képzés elvégzése lehetőséget ad nemzetközi minősítés (Zöld jelvény) szerzésére. Ez a 
képzés 2011-ben indult, egyes régiók, mint Közép- és Dél-Amerika, illetve Afrika, nemzeti 
szövetségének kérésére, hogy nemzetközi minősítést adó képzés induljon spanyol és francia nyelven, 
melyek szintén hivatalos nyelvei az ITF-nek. Ezeken a képzéseken a tanítás és a vizsgáztatás is francia, 
illetve spanyol nyelven zajlik. Ezekre képzésekre azokat a bírókat várják, akik már kellő tapasztalattal 
rendelkeznek profi és nem profi versenyről. A zöld jelvényes képzésen csak játékvezető modul van. 
Azok, akik sikerrel teljesítik az elméleti és gyakorlati részt is, zöld jelvényt kapnak. 

Fehér jelvényes képzés 

A fehér jelvényes képzés elvégzése lehetőséget ad nemzetközi minősítés (fehér jelvény) szerzésére. 
Ezeken a képzéseken a tanítás és a vizsgáztatás is csak és kizárólag angol nyelven zajlik. Viszonylag 
gyakran a világ minden táján szerveznek fehér jelvényes képzéseket, melyeket magasan kvalifikált és 
tapasztalt bírók tartanak. Ezekre képzésekre azokat a bírókat várják, akik már kellő tapasztalattal 
rendelkeznek profi és nem profi versenyről. Azok, akik sikerrel teljesítik az elméleti és gyakorlati részt 
(csak játékvezetők), fehér jelvényes játékvezetők, chiefek vagy versenybírók lesznek, attól függően, 
hogy melyik modult teljesítették. 



 

Lényegében a zöld és a fehér jelvényes képzés tartalma ugyanaz, de a zöld jelvényes képzés csak 
franciául és spanyolul van, illetve csak játékvezetők részére. Ahhoz, hogy valaki jelentkezzen a 
Nemzetközi jelvényt adó képzésre rendelkeznie kell fehér jelvénnyel. Azonban, nem kell zöld jevénnyel 
rendelkeznie, ahhoz, hogy jelentkezzen fehér jelvényes képzésre. 

Nemzetközi képzés 

Ezeket a képzéseket az ITF, az ATP, a Grand Slam versenyek és a WTA (együtt Joint Certification 
Programme) szervezi. A nemzetközi képzés tipikusan azoknak a játékvezetőknek, chiefeknek és 
versenybíróknak van, akik jelentős tapasztalattal rendelkeznek a profi versenyekről. A képzés haladó 
szintű technikákra és eljárásokra fókuszál, illetve felkészíti a bírókat a nemzetközi bíráskodással járó 
terhekre. Azok, akik sikerrel teljesítik az írásbeli és szóbeli vizsgát, az ITF, az ATP a Grand Slam 
versenyek és a WTA által is elismert nemzetközi minősítésű bírók lesznek. 

Értékelések 

Az értékelések azért vannak, hogy segítség a bírók fejlődését. Segítenek a folyamatos tanulásban a bíró 
teljes pályafutása alatt. Az ITF, az ATP, a Grand Slam versenyek és a WTA is ugyanazt az értékelési 
űrlapot használják a profi versenyeken. Minden értékelés ellenőrzésre kerül és felhasználják a bírók 
minősítésének megállapításakor, illetve a képzések és versenyek szelekciójának elkészítésekor. Ezen 
értékelések és a munkatapasztalat lehetőséget biztosítanak az ezüst vagy arany jelvény jelvényes 
promótáláshoz. Ezek a promóciók az évvégi újraminősítési megbeszélésen kerülnek eldöntésre. 

Konklúzió 

A zöld vagy fehér jelvényes képzésen való részvétel lehetőséget biztosít, hogy csatlakozz a minősített 
teniszbírók elit csoportjához szerte a világon. Akik keményen dolgoznak, sikeres vizsgát tesznek és ITF 
minősítést szereznek, azok folytatják a tanulást a versenyeken való aktív részvétellel és az ott kapott 
értékelésekkel. Azon fehér jelvényes bírók, akik az országukon kívül is sok tapasztalatot gyűjtenek, 
lehetőséget kapnak a nemzetközi képzésen való részvételre. 

Azonban ahhoz, hogy bíróként fejlődj, nagyon sokat kell bíráskodni minden szinten, mert ezekből a 
tapasztalatokból lehet a legtöbbet tanulni. Az ITF bírói programjában az előrehaladás nem 
automatikus, szükség van képességre, elkötelezettségre és arra, hogy képesek legyünk a tanultakat a 
gyakorlatba átültetni. 

Az ITF bírói programja elkötelezett a színvonal emelésében az egész világon és segíti a nemzeti 
szövetségeket, hogy az országukban fejlődjön a bíráskodás. A kérdéseket az alábbi elérhetőségekre 
várjuk: 

 

Tel.: +44 (0)20 8392 4685 x 4612 

Email: officiating@itftennis.com 

mailto:officiating@itftennis.com

