
A TISZTSÉGVISELŐI BÁNTALMAZÁSOK KEZELÉSÉNEK STRATÉGIÁI 

 

 

ÖSSZEFOGLALÓ. 

 

Döntés arról, hogy hogyan lehet elhelyezni Szövetségünkben a tisztségviselői bántalmazások 

stratégiáját. 

Ez közös erőfeszítést kíván a klubok részéről a Szövetség, a bírói testület, a vezetőség és az 

edzők részéről. 

 

A kiemelt és elérhető stratégiák alkalmazása. 

 

1. Nevelők, tisztségviselők, edzők, adminisztrátorok, megfigyelők 

2. Ösztönzők 

3. Magatartási normák 

4. Szankciók 

5. Bírósági tisztségviselők begyakoroltatása 

6. Média kampány 

 

Évenkénti áttekintés 

 

TARTALOM 

 

1. Tárgyi eszköztárak 

2. Bevezetés 

3. A sport kultúrája és közössége 

4. Nevelésen keresztüli megelőzés, pozitív stratégiák és ösztönzők 

         a. magatartási normák 

              b. IRB magatartási normák 

         c. edzők 

         d. bíró kiválasztók 

5. Szankciók 

         a. szankciók gyakorlati példái  

         b. IRB ajánlott szankciói 

         c. bírósági szintek       

 

1. TÁRGYI ESZKÖZTÁRAK 

 

Ellátni a Szövetségeket egy un. szerkezeti szettel, mely hasznosnak mondható a 

tisztségviselők bántalmazását illetően. Ez a bántalmazás eredhet magából a játékból, illetve a 

megfigyelőktől. 

 

2. BEVEZETÉS    

 

A Tanács elfogadta, hogy a Tag Szövetségek megfelelő módon hasznosítják a Szabályzat 17, 

18, és 20-as pontjait, hogy elejét vegyék a bírói bántalmazásnak, és hogy magas szinten 

biztosítsák a bírók toborzását és megtartását. 

Mostanában egy megfigyelő fizikailag bántalmazott egy bírót. A Szövetség azonnal 

intézkedett és egy életre eltiltotta. Minden ilyen jellegű bántalmazás fordított eredményhez 

vezet. 



 

A stratégiák magukba foglalják ezeket az eszközöket. 

 

- nevelésen keresztüli megelőzés, pozitív stratégiák és ösztönzők 

- szankciók 

 

Egyetlen stratégia sincs kiemelve ezen eszközök közül, mely megszüntetné a tisztségviselő 

bántalmazását. 

Csak nevelési célzattal javasol a bírók, edzők, bíró választók, játékosok, megfigyelők számára 

az elvárt eredmény érdekében.      

Nyilvánvaló, hogy néhány Szövetség eddig is foglalkozott a bántalmazásokkal és kísérletet 

tett azok megszüntetésére. Biztosítaniuk kell az egészséges környezetet a mérkőzés 

tisztségviselői számára is. 

Átnézve a Szövetségek válaszait néhány törlésre és módosításra került sor. Ez tette lehetővé a 

stratégiák alkalmazását. 

 

3. A SPORT KULTÚRÁJA ÉS KÖZÖSSÉGE      

 

A sport és különböző tornák magukba foglalják a fizikai rekreációt.  Az aktív sport 

elégedettséget, szellemi és fizikai teljesítmény többletet, egészséges életmódot, barátságot és 

boldog visszaemlékezést eredményez.  

Rögbi még alsó szinten is komoly dolog. Kétségtelen, hogy a játékosok fittebbek, gyorsabbak 

és ismertebbek, mint valaha. Az elvárás az, hogy a bírók feleljenek meg ennek a minőségnek.  

Játékosok, edzők, akik nem profik, valamint a junior szintűek elvárása is megerősíti, ezen 

feltételt.    

Bár gyakran nem hajlandók tolerálni azt, ami a tökéletes alatt van. Ez nem valós és nem fair 

mert ez így feltevés és végül is bántalmazó. 

Az utóbbi idők eseményei, mint bírói sértés, szóbeli inzultusokban nyilvánultak meg játék 

közben és utána. 

Ez elfogadhatatlan és nem egy jó-természetű megjegyzés melyet a közönség, a játékosok vagy 

a bíró szívesen vesz. 

Amikor ez a kötekedés, heccelés személyes megjegyzéssé és inzultussá válik akkor az 

események, keresztezik egymást, és fizikai bántalmazássá fajulhat, riadót kell fújni 

 a  mérkőzésen. 

Ha a bosszantás és megfélemlítés sértő formát ölt, akkor beszélünk a tisztségviselők 

bántalmazásáról  
 

4. NEVELÉSEN KERESZTÜLI MEGELŐZÉS, POZITIV STRATÉGIÁK, 

ÖSZTÖNZŐK 

 

1. Jegyzék 

Sértett a bíró, amikor kiderül, hogy szakmailag nem hozzáértő, vagy elfogult. Ha egy bíró 

szándékosan elfogult, az nem lehet bíró. Bár sok minden van, ami megtehető annak 

érdekében, hogy növeljük egy tisztségviselő illetékességét, alkalmasságát. Az 1995-ben 

kiadott Charta óta az IRB széleskörűen a világ rögbi szövetségeinek rendelkezésére áll és így 

tesz továbbra is. Ezen programokból nyert bírói technikai szint igen nagy haszonnal jár  

világszerte. Bár az illetékesség vagy annak hiánya érzékelése a játékosok és megfigyelők 

részéről egy testi vagy szóbeli tolmácsolás hiányát jelentheti. Ideje a közlemények kiadóinak 

figyelmét felhívni egy magasabb fokú gondosságra. A testbeszéd, a hang-szín, a testbeszéd 



közlésének módja, természete, ezek összességében kell, hogy egy bíró üzenetét közöljék. Ez 

egy üzenet, amit a bíró közölni akar?   

Nagyon gyakran egy bíró mást közöl hanggal, és mást közöl test beszéddel. Sok bíró nincs 

tudatában saját jellemvonásának. Ez az ellentmondásos közlés kétséget kelt a játékosokban és 

megfigyelőkben. A közlés egy két-utas folyamat. A bírónak gyakorlottnak kell lennie a 

játékosok szóbeli, testi jelbeszéd fogadásában, értelmezésében.  A bírónak megelőzően kell 

cselekednie, hogy elejét vegye a félreértéseknek és az érthetetlen rendellenességeknek. 
 

2. Jegyzék 

 

Ez a jegyzék levél formában lett elküldve klubokhoz a tisztségviselők bántalmazásának 

tárgyában és ezt követően egy látogatást és konzultációt ajánl. Levelüket követően: 

 

Az IRB elkötelezettséget vár minden egyes Szövetségtől, hogy tegyék meg a megfelelő 

intézkedéseket a Szabályzat 17 és 18 felhasználására, hogy elejét vegyék a bírói 

bántalmazásoknak, és hogy biztosítsák a bírók 

toborozását,  megtartását. Kérhetem ezért a klubnak és a tisztségviselők segítségét ez ügyben?    

A kiadvány háttere elmondja, hogy a bírói bántalmazások az alábbi kategóriákba esnek: 

 

Játékosok                            Edzők                             Adminisztrátorok      

Szóbeli és fizikai bántalmazás pylon belül és kívűl. 

A mérkőzés tisztségviselőinek nyílt kritizása a médiában és a közönség felé. 

Fizikai bántalmazás a pályán belül és kívűl. 

 

Megfigyelők. 

Szóbeli bántalmazás a lelátókról. 

Szóbeli bántalmazás a pályán kívűl és a klubházban. 

Fizikai bántalmazás a pályán kívűl. 

 

Jegyezzük meg, hogy a baráti constructive kritikát a játékosok és edzők részéről a bíró 

jónéven vesz. 

Valóban ezidőtájt X, Y és Z meglátogatott minden egyes Elsőosztályú klubot, hogy 

megbizonyosodjon arról,  hol szükséges intézkedni a tisztségviselés fejlesztésére, illetve 

javasolni a Törvény módositását a következő szezon kiadványainál. 

 

Még így is, elkerülhetetlen a tisztségviselői hiba. Amit biztosítanunk kell 

 

1. Tartaniuk kell egy minimális fejlődési szintet. Az első Elsőosztályú Bírói konferencia egy 

hétvégére előkészítve lefekteti a célokat a szezonra és felépíti a csapat erkölcsét, elősegiti 

a csapat szellemet. Ezt a bírók és a Szövetség vezetőinek kéthetenkénti találkozója követi. 

      A havi találkozókon minden bírónak és partjelzőnek részt kell vennie. 

2. A partjelzőknek is biztositaniuk kell a játékszemlélet fejlesztését. 

 

3. Kérem Önöket, hogy irányítsanak minden kiadványt X, Y és Z felé akik garantáltan 

figyelemmel kisérik a kiadványokat.  

 

3.   Jegyzék 

 

A Fegyelmi Tárgyalások Szabályai kézikönyv kiemelkedő oldala a Mérkőzés 

Tisztségviselőinek Bántalmazása megjegyzés értelmezése. 



Ez magába foglalja a további erőfeszitéseket a figyelemfelkeltésre  a növekvő, jelentett 

tisztségviselői bántalmazásokra a helyi szövetségek részéről a Nemzeti Szövetségek felé, 

különösen a  klubnál, iskolákban és korosztályos szinteken.   

Helyi szinten sok szövetség tesz kezdeményező lépéseket a tisztségviselői bántalmazások 

csökkentése érdekében. 

Néhányuk fejlett Magatartási Kód kártyával rendelkezik, amely elkülönűlten magába foglalja 

az un.”Tiszta Játék Igérete” nevű kártyát, edzők, játékosok, rögbi támogatók és játékvezetők 

részére. 

Más helyi szövetségben ahol új bírók alsóbb szinteken vezettek mérkőzéseket, egy “adj egy 

kis pihenőt és a legjobbat nyújtják” felíratú mezt viselnek. 

Ugyan ezen szövetség kezdeményezett egy Klub Esemény Manageri  poszt kialakítását. 

Ezen személy szintén színes mezt visel és egyben felelős a bíró megfelelő fogadásáért, segíti 

őt az előkészitésben, biztosítja a pálya állapotát, a nézőközönség figyelését és a megfigyelők 

elhelyezését.  

Más helyi szövetségben a Bíró Nevelő Tiszt a szezon előtt ismerteti a Játék Szabályokat a 

klubokkal melyre, edzők, játékosok, támogatók is meghivottak a kedvező visszahatás 

érdekében.   

 

4.   Jegyzék 

 

A Szövetségnek rendelkeznie kell saját, un. egyéni Csapat Manageri, Edzői, Játékosi, Bírói, 

Szakértői Magatartási Kóddal. Ezen elveket az elmult négy szezon alapján kell lefektetni. 

 

A Szövetségnek kell hogy legyen “fair play” díja a Junior korcsoportban azzal a céllal, hogy  

kellő tiszteletben részesüljön mind az ellenfél, mind pedig a bíró.   

 

Bírói támogatás jellemzőjeként, egy átvilágitó társaság célul tüzte ki, hogy a jókedv és a 

humor kerüljön vissza a pályákra és hogy csökkenjen a fals hangvétel és a bírók személyi 

bántalmazása. Reméljük, hogy a jókedv és a humoros kommentálás felváltja a tisztségviselők 

jelenlegi bántalmazási folyamatát. 

 

Szövetségi bírók osztályozzák a klubokat a tisztségviselők széleskörű kezelését illetően a 

játék előtt, alatt és után. A kiemelkedő klub egy-egy kerületben elnyeri a Bírók Díját minden 

egyes szezon végén. 

  

a.   Magatartási Norma 

 

A Szabályzat 20-as pontja az –alábbiakban-, az IRB Magatartási Normája. Kifejezett elvárás a 

szabályzat és a szankciók alkalmazása. A Szabályzat 20-as pontja elvárja a játékosok és 

megfigyelők tiszta játék gondolatát és a jobb itélkezés, pozitiv eredményeket hoz. 

 

b. A Szabályzat 20-as pontja; IRB Magatartási Norma 

 

20.1   Minden Szövetség, Egyesület, Rögbi Testület, Klubok és Személyek. 

 

20.1.1  Biztositani kell, hogy a mérkőzés lejátszása és vezetése fegyelmezett sportszerü   

legyen és elismerni, hogy önmagában az nem elegendő ha a Mérkőzés Tisztségviselői ezen   

elveket betartják. 

  

 



 

 

20.1.2  Együtt kell működni és biztosítani kell  a Játék Szabályok szellemének fenntartását és 

tartózkoni kell a rossz játék vagy “bűnös” játékosok kiválogatásától. 

 

20.1.3  A Játék Szabályok nem sérthetők meg ujra és ujra. 

 

20.1.4  El kell fogadni és figyelembe kell venni a bírók, partjelzők, a mérkőzés 

tisztségviselőinek és minden más fegyelmező testület hivatalos döntéseit; a Szabályzat 17-es 

pontja. 

 

 20.1.5   Nem publikálható kritikus megjegyzés a bíró vagy a  partjelző mérkőzés vezetését 

illetően.   

 

20.1.6   Nem publikálható kritikus megjegyzés a Tanács vagy egyéb fegyelmi testület 

döntéséről fegyelmi ügyeket,  vagy a szabályok be nem tartásából eredő vitákat illetően. 

 

20.1.7   Nem engedhető meg semmi olyan tevékenység a mérkőzés helyszinén, mellyel 

megrendithetjük a közönség bizalmát, hűségét a rendszeresen megrendezett tornákon,verseny 

sorozatokon direkt vagy indirekt információt szolgáltatva jegyüzéreknek,jellemében és 

tisztességében megsértve egy-egy személyt. 

 

20.1.8  Elő kell segíteni a Játék jó hírnevét és megtenni minden lehetséges lépést a rossz 

hírnév kialakulása ellen. 
     

20.1.9  Nem lehet állást foglalni  Dopping Szabály ellen, ahogyan a 21-es Szabály azt 

meghatározza. 

 

20.1.10 Nem lehet fenyegetni, megsérteni, megfélemlíteni a bírót, partjelzőt, a mérkőzés 

hivatalos tisztségviselőit pályán kívül és belül. 
 

20.1.11  Nem lehet durva hangnemet használni, vagy rosszindulatú gesztust tenni a bírók, 

partjelzők, tisztségviselők, megfigyelők felé. 

 

20.1.12  Nem lehet fenyegető, megfélemlítő, sértő, diszkriminatív lépést tenni bármely 

személy ellen is az otthonát, nemzetiségét, a színét, etnikai hovatartozását illetően. 

 

20.1.13  Nem lehet olyat tenni, amely fordított hatást váltana ki  a Rögbi  Játékra, a 

Vezetőségre, a Szövetség bármely tagjára, és a kereskedelmi partnerekre nézve. 
 

20.2  Minden egyes Szövetségnek, Egyesületnek a kötelezettsége az alábbi: 

 

20.2.1 Biztosítja, hogy tagjai eleget tesznek a Magatartási Normáknak. 

 

20.2.2  Alkalmazza a megfigyelési eljárásokat ,  előírja a szankciókat, és eljárás alá vonja 

a Magatartási Kódok megsértőit. 
 

 

 

 

 

 



 

c. Edzők 

 

Néhány Szövetségben speciális programokat terveztek az edzők és tisztségviselők 

együttműködésére a jobb játék érdekében. Ezek rendszerint a „Segítsük Egymást Edzők és 

Bírók, Dolgozzunk Együtt” szalagcím alatt támogatottak. Edzők a legfontosabb személyek 

egy klubban, hogy a játékosok és megfigyelő alkalmazkodjanak a technikai dolgokhoz. Ez 

esetben szükségszerű, hogy az edző oly módon irányítsa magát, hogy ne kapjon dührohamot 

bizonyos esetekben a játék alatt és után. 

 

Az edzőnek kell: 

      -tisztelnie minden tisztségviselőt 

      -konstruktív módon visszacsatolni, sokkal inkább, mint fenyegetően 

      -nem mutathat dühöt a közönség és a hivatalnok felé 

      -támogatnia a bírót és a játékot 

 

d. Bíró Választók 

 

A bíró választók abban a helyzetben vannak, hogy eldönthetik melyik bíró fog vezetni egy-

egy speciális mérkőzést. Nem választhatnak azonban olyan személyt, aki alkalmatlan a 

feladatra. Ez elkerülhetetlen konfrontációhoz vezet játékosok, edzők és a bíró között.       

 

       a bírót játéktudása és a játék fokozata alapján kell  kijelölni 

       a választóknak ismernie  kell a választott bíró fizikai és mentális állapotát 

       a bíráskodás végül is egy hobby, de értékelni kell úgy, mint     

 

  
 

5. SZANKCIÓK 

 

a. A szankcionálás gyakorlati példái 

 

1. Jegyzék 

 

Ha egy játékos szóban szidalmaz egy bírót a törvényes szankciók világosak. A bíró számos 

lehetőséggel rendelkezik úgy, mint; 10 méteres visszarendelés, sárga vagy piros lap. 

Szankcionálni, és számon kell kérni minden szabálytalanságot, amit a játék magába foglal és a 

játékosok, bírók, megfigyelők, kommentátorok elkövetnek. Ez az a nyelv, hogy mindent, ami 

felmerül meg kell, hogy értsük, meg kell, hogy gondoljuk, és el kell, hogy fogadjuk.   

 

2. Jegyzék 

 

1. Fegyelmi intézkedés egy tisztségviselő felé 
 

lásd táblázat 1. 

 

5.    Hogyan válik egy játékos ismét alkalmassá a felfüggesztés után. 

 

Egy játékos akit egy életre felfüggesztettek, megbocsátást nyerhet. Egy ilyen kivételes döntés 

csak egyszer születhet, figyelembe véve a bíráskodást, az alábbi feltételekkel: 
 



 

 

      A játékos bíráskodott egy teljes éven keresztül, mind a pályán, mind pedig a  tréningeken. 

      A játékosnak  bíráskodni  kell a második évben is a szükséges, hivatalos 12 mérkőzésen,           

      maximum egy mérkőzés per hét szakaszossággal. 

 

6. Kispad 

 

A bíró adhat sárga vagy piros lapot bármely személynek, aki a kispadon tartózkodik.  

Az ilyen döntést az alábbi cselekedetek válthatják ki:    

      a kispad környezetének felesleges izgatása 

      vita vagy helytelen közönségi viselkedés 

      illetlen megjegyzések a tisztségviselő felé 

 

Ha egy személy sárga lapot kap, az még ülhet a kispadon. Ha a személy azonban piros lapot 

kap, haladéktalanul el kell, hogy hagyja a pályát, és nem foglalhat helyet a kispadon 

semmilyen esetben sem. 

 

2.   Jegyzék     

 

Egy edző sértő megjegyzéseket tett a bíróra a Sajtó Konferencián csapatának vesztését 

illetően. Azzal vádolták, hogy nem volt összhangban az IRB Játék Szabályának 20-as 

pontjában foglaltakkal. Vétkesnek találtatott, és ez a megállapítás megfelelő megerősítést 

nyert, melyre két féle ítélet van. 

 

Amikor X legyőzi Y ont először az elmúlt szezon végén a klub adminisztrátora írt egy cikket 

a helyi újságba és azt rátette a klub website.jára, azzal vádolták, hogy megszegte az IRB Játék 

Szabály 20-as pontját. 

Vétkesnek találták a bíró megsértésében és 8.000 $-ra megbüntették. 

 

3.   Jegyzék    

 

 Nemzetközi szinten, úgy mint felmérő versenyen, túrákon, Szuper 12-es tornán, bírók 

bántalmazása játékosok, edzők, megfigyelők, adminisztrátorok részéről nagyon ritka.        

Volt egy üveg bedobó eset miután a bíró elhagyta a pályát a mérkőzés után. Ez tárgyát 

képezte egy vizsgálatnak, melyet a pálya felügyelet és a rendőrség végzett.  

Egy játékos szóbeli támadása a bíró ellen a médián keresztül, úgy lett megítélve, hogy a 

játékos megszegte az IRB Játék Szabály 20-as pontját megszegte és ezért 2000 $-ra büntették.  

 

Bírósági döntési szintek: 

 

     a kiállított játékos elegendő büntetése 

     a sértő bocsánatkérő levele a bírónak 

     szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés 

     szigorú megrovás 

     játékos, edző egy vagy kéthetes elfüggesztése       

     játékos, csapat vagy klub jó viselkedésének kötelezettsége 300-2.000 $-ig 

     pénzügyi büntetés 750 $-ig 

     játékos és edző egy-két éves eltiltása 

     egy életre való eltiltás 

 



 

 

4. Jegyzék 

 

Volt néhány kitűnő Magatartása Kód a vezető klubok edzőivel szemben. Egy írásbeli 

figyelmeztetés volt a büntetés, melyet a Bírósági szintekből választottak. Az elmúlt szezon 

végén a Szövetségi testületek találkozását követően a Fegyelmi Bizottság kimutatta a foga 

fehérjét, egy klub 7.000 $-os büntetésével és a Vezető Edző 8 hetes felfüggesztésével egy 

írásbeli bírói sértés miatt. 

 
 

b. Bírósági szintek. 

 

Szükségszerű, hogy azok a személyek, akiket kiválasztottak ezekre a szintekre 

rendelkezzenek a modern játék széleskörű áttekintésével. Az nem igazán egy értékelhető 

pozíció, hogy valakinek megköszönik hosszú szolgálatát a Szövetségben. 

Az erőteljes szolgálat megkívánja a kiválasztott egyéntől, hogy szakértelemmel és vezetői 

képességekkel rendelkezzen. Az egyén ezen a szinten kellően gyakorlott kell, hogy legyen 

annak érdekében, hogy megfelelő módon kezelni tudja a Szövetség politikáját, mind a 

szabálytalan játék, mind pedig a tisztségviselők bántalmazását illetően.  Ha a bírói rendszer 

nem alkalmazza megfelelő módon a szankciókat, amikor bizonyossá vált, hogy a 

bűnelkövetők bántalmazták a tisztségviselőket, akkor kudarcot vall minden erőfeszítés a 

tisztségviselői bántalmazások megfékezésére, melyet a Szövetség lefektetett.    

 

c. Az IRB ajánlott szankciói 

 

 Az IRB 17-es Szabályzata, –az alábbiak szerint–, rendelkezik a törvényesen ajánlott 

szankciókkal a különböző szabálytalan játék, fenyegető szavak, tettek, fizikai, szóbeli 

tisztségviselői bántalmazások esetére. Szükségszerű, hogy a Szövetségek és bírósági szintek 

biztosítsák és használják megfelelő módon a  szankciókat az ilyen esetekre.  

 

AJÁNLOTT SZANKCIÓK A SÉRELMEKRE 

lásd táblázat 2. 

  
 

 

Budapest, 2003. február 13. 
 


