Tisztelt Sportszervezet!

Tárgy: tájékoztató a teremröplabda alapfokú játékvezetői tanfolyamokról
A 2018-19. évi NB I-es versenykiírás 23.6. pontja rögzíti, hogy „A Nemzeti Bajnokság I. osztályában
szereplő sportszervezetek kötelesek évente legalább 1 főt beiskolázni alapfokú játékvezetői
tanfolyamra (az adott megyében, illetve Budapesten)”.
A Magyar Röplabda Szövetség, ezen belül a Játékvezetői Testület feladatai közé tartozik a röplabda
játékvezetők képzése. A versenykiírásban hivatkozott alapfokú játékvezetői tanfolyam központilag
kerül lebonyolításra.
Az idei bajnoki évre vonatkozóan az elméleti részre 2019. március-április folyamán, a gyakorlati
részre 2019. április-május folyamán kerül sor.
A tanfolyam elméleti részét alapvetően elektronikus távoktatási rendszerben bonyolítjuk le. A kezdő
előadást és a vizsgát 3 helyszínen, a csapatok területi elhelyezkedését figyelembe véve Budapesten,
Veszprémben és Nyíregyházán tartjuk. A játékszabályokkal és játékvezetéssel kapcsolatos
ismereteket tartalmazó multimédiás anyagokat a Magyar Röplabda Szövetség által biztosított
távoktatási felületen lehet majd megnézni. A gyakorlati foglalkozások ideje és rendje a későbbiekben
kerül meghatározásra.
Kérem, hogy az alapfokú tanfolyamra a jelentkezési lapot és a számlaigénylőt 2019. március 15-ig
küldjék meg a Magyar Röplabda Szövetség penzugy@hunvolley.hu és a Játékvezetői Testület
herpail@unitef.hu email címekre).
Hivatalos jelentkezés: a mellékelt vagy az MRSZ honlapjáról (www.hunvolley.info oldalon a
dokumentumokban a tanfolyamok alatt) letölthető formanyomtatványok kitöltésével, amelyet
elektronikus úton (penzugy@hunvolley.hu és herpail@unitef.hu) a Magyar Röplabda Szövetséghez
kell eljuttatni.
A tanfolyam díja:
- 13.000.- Ft + ÁFA, összesen 16. 510,- Ft, azaz tizenhatezerötszáztíz forint, amelyet az MRSZ
számlájára kell befizetni a számlaigénylő alapján kiállított számla számára hivatkozva. A
tanfolyam díja csak a képzés elmaradása esetében jár vissza.
- vizsgadíj: nincs
A tanfolyammal kapcsolatos további részletekről a későbbiekben adunk tájékoztatást.
Magyar Röplabda Szövetség
Játékvezetői Testület
 1134 Budapest, Váci út 19.
¦ +36-1/300-7250
¦
 hunvolley@hunvolley.hu
 www.hunvolley.hu ¦/
magyarroplabdaszovetseg

Magyar Röplabda Szövetség
Alapfokú játékvezetői tanfolyam
számlaigénylő adatlap
Számlaigénylő adatai
Számlázási név:
Székhely/Lakcím:
Adószám (ha nem tagszervezetünk):
Jelentkező/Kapcsolattartó neve:
Jelentkező /Kapcsolattartó telefonszáma
Kapcsolattartó e-mail címe:
Tanfolyam díjának megfizetője:

-

a jelentkező

(aláhúzandó)

-

a tagszervezetünk

Jelentkezők megjelölése
Jelentkezők száma:

…….. fő

Jelentkezők névsora:
(amennyiben ismert)

Beküldési cím: penzugy@hunvolley.hu
Az átutalás közleményében kérjük feltétlenül tüntesse fel a kiállított számla számát.
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