Tisztelt Tagszervezeteink!
Tisztelt Edző Kollégák!
Szíves tájékoztatásul mellékelten küldöm a Magyar Röplabda Szövetség 2018. évi Országos
Edzőtovábbképzésének programját.
A 2018-2019-es licenszszerző Országos Edzőtovábbképzést négy szakmai napra bontottuk
felnőtt és utánpótlás csapatok edzői részére. A szezononkénti engedélyek megszerzéséhez az
edző kollégáknak egy szakmai továbbképzési napot kell teljesíteniük.
Az idei évben a továbbképzésekre történő jelentkezést elektronikus regisztrációhoz kötöttük,
melyet az edzők a saját online felületükön, a Back Office rendszeren keresztül
(http://www.hunvolley.info) tudnak majd megtenni.
Felhívom a Tisztelt Kollégák figyelmét, hogy minden érintett és a nyilvántartásunkban
szereplő edző részére a felület használatához szükséges személyi kód és jelszó a jövő héten
kedden (08.21) kerül kiküldésre. Az online felületen segédanyagok feltöltésével leszünk
segítségükre a jelentkezés, az edzői igazolványhoz szükséges fotó, valamint kreditpontjaik és
elérhetőségeik feltöltésének menetében.
Az egyes képzéseken lehetőség lesz résztvevőként is regisztrálni, mely az MRSZ
kreditrendszerében kreditpontot jelent. Az egy napra tervezett létszám maximum 140 fő lesz.
Az előző évekkel ellentétben az előadásokon történő részvétel az alábbiak szerint változott:
-

Részvétel az edzőtovábbképzésen licensz igénylés nélkül:
5.000 Ft

-

Részvétel szezononkénti engedély igénylésével:
D licensz esetén: 5.000 Ft
C licensz esetén: 10.000 Ft
B licensz esetén: 20.000 Ft
A licensz esetén: 30.000 Ft

A díjfizetés kizárólag számla ellenében, átutalással történhet, a továbbképzés helyszínén
készpénzes befizetésre nincs mód.
A régi edzői igazolványok érvényessége az idei szezontól kezdve megszűnik. Az új,
2018/2019-es működési engedélyek kiadásához az online felületen szükséges az edző
kollégák fotóinak feltöltése. Az idei szezontól kezdve az engedélyeket az online rendszerből
nyomtatjuk, melyeket adott napok végén rögtön ki is fogunk adni, a továbbképzési és egyéb
kötelezettségek maradéktalan teljesítése esetén.
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Azon új edzőknek, akik még nincsenek a nyilvántartásunkban, előzetesen regisztrálniuk kell
a belépéshez. Az ehhez szükséges nyomtatványt a honlapon elhelyeztük, melyet kitöltve, a
szükséges mellékletekkel együtt kérünk a nyomtatványon jelzett backoffice@hunvolley.hu
email címre elküldeni. Azon edzők, akik mégsem kapnak emailt a bejelentkezésről, de
tudomásuk van arról, hogy az MRSZ edzői adatbázisában szerepelnek, adategyeztetés miatt
ugyancsak jelentkezniük kell a backoffice@hunvolley.hu email címen.
A versenyrendszer indulásáig továbbra is nagy erőfeszítésekkel és fejlesztésekkel haladunk
tovább. A papíralapú nyilvántartásaink teljes kivezetésére törekszünk a rendszer fokozatos
bevezetésével, használatával, korrigálásával és fejlesztésével.
Ezúton kérem Tisztelt Tagszervezeteink és Edző Kollégáink együttműködését a rendszer
zökkenőmentes bevezetésében a jelzett határidős feladatok elvégzésében.
Köszönöm közreműködésüket,
sportbaráti üdvözlettel

Ludvig Zsolt
főtitkár
Magyar Röplabda Szövetség
Budapest, 2018. 08. 17.
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