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Edzői engedély megszerzéséhez szükséges pót-továbbképzések 

Az MRSZ Szakmai Kollégiuma a Vollé!20020-Röpsuli Programjának keretében szervezett szakmai 
továbbképzéseket jelölte ki hivatalos pót-továbbképzési helyszínnek azon edzőkollégák számára, akik 
a szeptember 2-3.-án rendezett központi továbbképzésen nem tudtak részt venni.  

A feltételek teljesítésének érdekében szervezett pót-továbbképzés(ek)en már csak azok a 
személyek vehetnek részt, akik a 2017. 09. 02-03.án megtartandó továbbképzés alól hivatalos 
igazolással kértek felmentést, új engedélykérelmek benyújtására ekkor már nincs lehetőség, 
erre irányuló kérelemmel a Szakmai Kollégium felé kell fordulni.  

Az alábbi programok közül valamelyiken kell részt vennie azoknak az edzőknek, akik szeretnének 
működési engedélyt kiváltani a 2017/18. évi szezonra. 

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen a hunvolley@hunvolley.hu e-mail címen jelezze! 

 A Vollé!2020 – Röpsuli Program keretein belül kiírt versenyek és továbbképzések mindenki számára 
nyíltak, így a már nyilvántartásba vett röplabdások, edzők és testnevelők számára is van lehetőség 
részt venni az eseményeken, s az események kreditpontszerzési lehetőségek is egyben. 

A továbbképzések időpontja, helyszínei: 

Szombathely 

Időpont: 2017. október 25. 16:00-20:00  

Helyszín: POTE Csarnok, 9700 Szombathely, Dózsa György út 13  

Előadók, témák: 

• Tóth Zsuzsanna: A mezőnyvédekezés oktatása bemelegítéstől az egyszerűbb komplex 
gyakorlatokig  

• Bedőcs Gergely: Támadójáték technikája, ütő-feladó kapcsolat alapjai 

• Németh Zoltán: A bemelegítés és a levezetés fontossága a röplabdaedzéseken 

• Németh Zoltán: A vállöv izomzatának erősítése, előkészítése az ütő és nyitó karmunkára  

Az MRSZ SZK jelenlévő hivatalos személy: Szabados István, IUB elnök. 

Miskolc  

Időpont: 2017. november 12. 9.30-14.00 

Helyszín: Generali Aréna, 3529 Miskolc, Görgey Artúr utca 19. 

Előadók, témák: 

• Toma Sándor: Edzéstervezés iskolai és egyesületi körülmények között 

• Toma Sándor: A mezőnyvédekezés oktatása a bemelegítéstől az egyszerűbb komplex 
gyakorlatokig 

• Kertész Tamás: A 3D-léttra felhasználási lehetőségei a röplabdaedzéseken 

Az MRSZ SZK megbízásából jelenlévő hivatalos személy: Toma Sándor 
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Szolnok 

Időpont: 2017. november 25. 9:30-14:30 

Helyszín: Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, 5000 Szolnok, Széchenyi István krt. 22. 

Előadók, témák: 

• Szabados István: Az edző 

• Szabados István: A feladó képzés és az ütő-feladó kapcsolat alapjai 

• Halász Márta: A mezőnyvédekezés oktatása a bemelegítéstől az egyszerűbb komplex 
gyakorlatokig 

Az MRSZ SZK jelenlévő hivatalos személy: Szabados István, IUB elnök. 

Budapest 

Időpont: 2017. december 2. 9.00-15.00 

Helyszín: Testnevelési Egyetem D terem, 1123 Győri út 13. 

Előadók, témák: 

• Szabados István: Az edző 

• Szabados István: A blokkvédekezés alapjai: technika oktatása, és alkalmazás gyakorlatban 

• Németh Zoltán: A vállöv izomzatának erősítése, előkészítése az ütő és nyitó karmunkára 

• Halász Márta: Az ütőtechnika oktatása, fejlesztése 

Az MRSZ SZK jelenlévő hivatalos személy: Szabados István, IUB elnök. 

 
A továbbképzési kötelezettség teljesítését követően az edzőkollégának, vagy az őt foglalkoztató 
sportszervezetnek kötelessége bejuttatni az Edzői igazolványt érvényesítés céljából. Minden, 
ideiglenesen kiadott engedély 2018. január 01. után érvényét veszti. 
 
 
Üdvözlettel, 
 
 
Budapest, 2017. 10. 18. 

 
 
 
 
   P.h.    
  
 
 
 

…….……………………………... 
Ludvig Zsolt 

Főtitkár 
Magyar Röplabda Szövetség 
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