Tájékoztatjuk az érdeklődőket és a sportszervezeteket, hogy
a Magyar Röplabda Szövetség
Click&Scout (alapfokú statisztikusi)
tanfolyamot és vizsgát hirdet.
A Magyar Röplabda Szövetség a tanfolyami és vizsga rendszert az alábbiak szerint valósítja meg:
A rendszer indokoltsága:


A

2018-2019.

évi

Versenykiírásban

meghatározott,

a

klubcsapatok

statisztikai

adatszolgáltatási kötelezettsége (Match Report, LiveScore)


A DataVolley program betanulásának előkészítése



Az edzők szakmai kiszolgálása



Média kiszolgálása



DataVolley program tervezett bevezetése az Extraligában



Teremröplabda Statisztikus Működési Engedély és szezononkénti engedély (licence)
bevezetése

Az rendszer célja:
 Statisztikusok számának növelése
 Statisztikusok alapképzése
 Jelenlegi statisztikusok ismereteinek bővítése
 Lehetőséget biztosítani a jelölteknek a gyakorlásra és a betanulásra
 A tanfolyami és vizsgarendszer kialakítása
 Az edzők megismertetése a statisztikákkal
A tanfolyamot és a vizsgát térben és időben is különválasztjuk.
A tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:


Számítástechnika készség szintű ismerete;



Alapfokú angol nyelvtudás;



A teljes betanulás ideje kb. 2-3 hónapra tehető (önálló intenzív gyakorlással);

Röplabda játékos és/vagy edzői múlt nem feltétel, de komoly előnyt jelent!
A tanfolyam rendszere az alábbi részekből áll össze:
Tanfolyam
Elméleti előadás (2018.11.23 péntek, Budapest):


Helyszín: Magyar Röplabda Szövetség tárgyalóterme



Cím: 1134 Budapest, Váci út 19.



Regisztráció: 1500



Elméleti rész áttekintése: 1515 – 2000

Gyakorlati előadás (2018.11.30 péntek, Budapest):


Helyszín: Magyar Röplabda Szövetség tárgyalóterme



Cím: 1134 Budapest, Váci út 19.



Regisztráció: 1500



Gyakorlati alkalmazás áttekintése: 1515 – 2000

Gyakorlat (2018.12.01-2018.12.15):


A megadott időszakban 2 mérkőzés videóról történő elemzése, a match report és statisztikusi
fájl megküldése

Vizsgalehetőségek
I. Vizsga (2018.12.12 szerda, Kaposvár)


Helyszín: Városi Sportcsarnok



Cím: 7400 Kaposvár, Arany János utca 97.



1615 Regisztráció – kötelező



1630 Konzultáció, teszt: konzultáció a „vizsgamérkőzés” előtt a vizsgáztatókkal majd
statisztikus tevékenységével kapcsolatos teszt kitöltése – kötelező
o

1730 Vizsga: 1 élő mérkőzés statisztikájának vezetése (Felnőtt Férfi NBI 204. számú
mérkőzés FINO Kaposvár SE – Kecskeméti RC 1830) – kötelező

VAGY
II. Vizsga (2018.12.14 péntek, Budapest)


Helyszín: Vasas Folyondár Tánc és Sportközpont



Cím: 1037 Budapest, Folyondár utca 15.



1645 Regisztráció – kötelező



1700 Konzultáció, teszt: konzultáció a „vizsgamérkőzés” előtt a vizsgáztatókkal, statisztikus
tevékenységével kapcsolatos teszt kitöltése – kötelező



1800 Vizsga: 1 élő mérkőzés statisztikájának vezetése (Felnőt Női NBI Extraliga 36. számú
mérkőzés Vasas Óbuda – UTE 1900) – kötelező

VAGY
III. Vizsga (2018.12.16 vasárnap, Balatonfüred)


Helyszín: Szent Benedek Gimnázium



Cím: 8230 Balatonfüred, Hősök tere 1.



1545 Regisztráció – kötelező



1600 Konzultáció, teszt: konzultáció a „vizsgamérkőzés” előtt a vizsgáztatókkal, statisztikus
tevékenységével kapcsolatos teszt kitöltése – kötelező



1700 Vizsga: 1 élő mérkőzés statisztikájának vezetése (Felnőtt Női NBI 107. számú mérkőzés
Szent Benedek-Balatonfüred – PENTA Gödöllői RC 1800) – kötelező

A sikeres vizsga feltételei (tanfolyam és vizsga esetén):


A tanfolyami és vizsgadíj határidőre történő befizetése (ellenkező esetben törlésre kerül a
jelentkező);



Részvétel a tanfolyam valamennyi kötelező elemén (ellenkező esetben törlésre kerül a
jelentkező);



A megadott Gyakorlati időszakban 2 szabadon választott mérkőzés gyakorló elemzése és a
gyakorló elemzések (match reportok és statisztikusi fájlok) határidőre történő leadása
(ellenkező esetben törlésre kerül a jelentkező);



Részvétel a vizsga valamennyi elemén (ellenkező esetben törlésre kerül a jelentkező);



A statisztikus tevékenységével kapcsolatos vizsgakérdések legalább 80%-os sikerrel történő
megválaszolása;



Vizsgastatisztika eredményes megírása és leadása a vizsgáztatónak (ellenkező esetben
törlésre kerül a jelentkező);



„Megfelelt” minősítés megszerzése;



Pótvizsga nincs;



Amennyiben egy jelentkező nem szerzi meg a „Megfelelt” minősítést, az MRSZ által
későbbiekben szervezett tanfolyamon és vizsgán – a részvételi díj újbóli befizetése mellett –
ismét részt vehet.

A sikeres vizsga feltételei (vizsga esetén):


A vizsgadíj határidőre történő befizetése (ellenkező esetben törlésre kerül a jelentkező);



Részvétel a vizsga valamennyi elemén (ellenkező esetben törlésre kerül a jelentkező);



A statisztikus tevékenységével kapcsolatos vizsgakérdések legalább 80%-os sikerrel történő
megválaszolása;



Vizsgastatisztika eredményes megírása és leadása a vizsgáztatónak (ellenkező esetben
törlésre kerül a jelentkező);



„Megfelelt” minősítés megszerzése;



Pótvizsga nincs;



Amennyiben egy jelentkező nem szerzi meg a „Megfelelt” minősítést, az MRSZ által
későbbiekben szervezett tanfolyamon és vizsgán – a részvételi díj újbóli befizetése mellett –
ismét részt vehet.

A tanfolyam eszközigénye:
(melyet minden jelentkezőnek az előadásokra magának kell biztosítania)


Megfelelő teljesítményű tablet vagy laptop (személyenként 1db);



Telepített Click&Scout program a tableten vagy laptopon (lehetőleg licencelt teljes verzió);



A Click&Scout szoftver Trial verzióját ingyenesen letölteni, illetve a teljes verziót (49€)
megvásárolni innen lehet:
http://www.dataproject.com/Products/GLOBAL/en/Volleyball/ClickAndScout

A vizsga eszközigénye:
(melyet minden jelentkezőnek a vizsgára magának kell biztosítania)


Megfelelő teljesítményű tablet vagy laptop (személyenként 1db);



Telepített Click&Scout program a tableten vagy laptopon (licencelt teljes verzió);



A Click&Scout szoftver Trial verzióját ingyenesen letölteni, illetve a teljes verziót (49€)
megvásárolni innen lehet:
http://www.dataproject.com/Products/GLOBAL/en/Volleyball/ClickAndScout

Díjak:


A tanfolyam díja azok számára, akik NEM RENDELKEZNEK az MRSZ által kiadott
Ideiglenes Statisztikusi Engedéllyel: 40.000.-Ft/fő, a vizsga díja 10.000.-Ft/fő összesen
50.000.-Ft/fő, amelyet az MRSZ pénztárába készpénzben vagy az MRSZ számlájára
átutalással előre kell megfizetni. (A jelentkező törlése esetén nem kerül visszafizetésre!) A
Közlemény rovatba kérjük a jelentkező nevét és a „C&S tanfolyami+vizsgadíj”
megjegyzést feltüntetni!



A vizsga díja azok számára, akik RENDELKEZNEK az MRSZ által kiadott Ideiglenes
Statisztikusi Engedéllyel: 10.000.-Ft/fő, amelyet az MRSZ pénztárába készpénzben vagy az
MRSZ számlájára átutalással előre kell megfizetni. (A jelentkező törlése esetén nem kerül
visszafizetésre!) A Közlemény rovatba kérjük a jelentkező nevét és a „C&S vizsgadíj”
megjegyzést feltüntetni!



Szezononkénti engedély díja: 10.000.-Ft/fő a 2018-2019-es szezonban (2019.01.01-től)!



Statisztikus Nyilvántartó lap (Teremröplabda): 100.-Ft/db (Versenykiírás alapján), amelyet az
MRSZ pénztárába készpénzben vagy az MRSZ számlájára átutalással kell megfizetni, a
nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásával egy időben.



Teremröplabda Statisztikusi Igazolvány: 0.-Ft/db (Versenykiírás alapján).

Egyebek:


A tanfolyamon való részvétel azok számára kötelező, akik NEM RENDELKEZNEK az MRSZ
által kiadott Ideiglenes Statisztikusi Engedéllyel és szeretnének ilyet kiváltani;



A vizsgán való részvétel azok számára IS kötelező, akik RENDELKEZNEK az MRSZ által
kiadott Ideiglenes Statisztikusi Engedéllyel és 2019.01.01-től statisztikusként szeretnének
működni!



A tanfolyamot legalább 10fő jelentkezése esetén tartjuk meg, de 15főnél több jelentkezést
nem fogadunk el;



Egy-egy vizsgára legfeljebb 15-15-15fő jelentkezését fogadjuk el!



További tanfolyamot az érdeklődés függvényében hirdet az MRSZ;



További vizsgát az érdeklődés függvényében hirdet az MRSZ;



A tanfolyamon és a vizsgán kizárólag előzetes jelentkezés alapján lehet részt venni;



A Click&Scout Alapfokú Statisztikusi Tanfolyam szakmai anyagát elektronikus úton kapják
meg

a

jelentkezők.

Kérjük,

az

átküldésre

kerülő

szakmai

anyagok

előzetes

áttanulmányozását!
Jelentkezés:


Jelentkezési határidő a tanfolyamra és vizsgára jelentkező statisztikusoknak 2018.11.11
(vasárnap), a választott vizsganap megjelölésével (javasolt vizsganap 2018.12.16);



Jelentkezési határidő a vizsgára jelentkező statisztikusoknak 2018.11.11 (vasárnap), a
választott vizsganap megjelölésével (javasolt vizsganapok 2018.12.12 és 2018.12.14);



A jelentkezéseket elektronikusan a nagykornel@hunvolley.hu e-mail címre kell elküldeni;



A jelentkezéskor kérjük az alábbi adatokat megadni:



o

Név

o

Sportszervezet (nem egyéni jelentkezés esetén)

o

Születési hely és dátum

o

Anyja neve

o

Mobiltelefonszám

o

E-mail cím

o

Rendelkezik-e az MRSZ által kiadott Ideiglenes Statisztikusi Engedéllyel

o

Melyik vizsgára jelentkezik

A jelentkezéssel egyidejűleg a tanfolyami és vizsgadíjat/vizsgadíjat az MRSZ pénztárába
készpénzben vagy az MRSZ számlájára átutalással kell megfizetni, a tanfolyamra és
vizsgára/vizsgára jelentkező statisztikusoknak 2018.11.11 (vasárnap)





Befizetéshez vagy utaláshoz a banki adatok:
o

Bank: MKB Bank Zrt.

o

Számlatulajdonos: Magyar Röplabda Szövetség

o

Számlaszám: 10300002-10564905-49020012

A Közlemény rovatba kérjük a jelentkező nevét és a „C&S tanfolyami+vizsgadíj” / ”C&S
vizsgadj” megjegyzést feltüntetni!



A jelentkezések elfogadásáról (hiánypótlásról), esetleges elutasításról e-mailben kapnak
értesítést a jelentkezők.

Statisztikusi Igazolvánnyal és Szezononkénti Engedéllyel kapcsolatos adminisztráció:


Alábbiak minden statisztikus számára érvényesek, azok számára is akik rendelkeznek
nyilvántartásba vétellel és Ideiglenes Statisztikusi Engedéllyel!!!



A statisztikusok

nyilvántartásba vételét, a Statisztikusi Igazolvány kiállítását és a

szezononkénti Engedély kiadását a Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság végzi;

Budapest, 2018. november 1.

Ludvig Zsolt
Főtitkár
Magyar Röplabda Szövetség

