Kreditrendszer szabályzat
MÓDOSÍTÁS
2019/2020
A Magyar Röplabda Szövetség a kialakult helyzetre való tekintettel a következőképpen módosítja az
érvényben lévő szabályzatát a kreditrendszerrel kapcsolatban.
1. A 2019/2020-a bajnoki évadra összegyűjtendő kreditek száma licenszenként így változik:

A licensz - 6 pont
B licensz - 5 pont
C licensz - 4 pont
D licensz - 3 pont
2. A korábban maximalizált pontgyűjtési lehetőséget (4 pont) feloldjuk, így 5 vagy 6 pontot is
elfogadunk azonos kategóriában
3. A 2019.08.31-ig 60. életévüket betöltött edzők mentesülnek a kreditpont gyűjtési
kötelezettség alól (ez a pont nem változott)
4. A 2020/2021-es bajnoki évre vonatkozó éves továbbképzésre CSAK AZOK jelentkezhetnek és
kérhetnek működési engedélyt, akik teljesítik a fenti követelményeket 2020.08.31-ig
5. Azok az edzők, akiknek NEM VOLT érvényes működési engedélyük a 2019/2020-as bajnoki
szezonban jelentkezhetnek a képzésre és válthatnak ki edzői működési engedélyt.
További intézkedések a kreditrendszerrel összefüggésben:
A Magyar Röplabda Szövetség megvizsgálta azokat az eseteket, ahol ideiglenesen adta ki korábban az
engedélyeket, illetve azokat, ahol kreditpont feltöltési hiányosságokat tapasztalt. Ezekben az
esetekben az alábbi szabályozást alkalmazza:
a) Azok az edzők, akik
o 2018/2019-ben érvényes működési engedéllyel rendelkeztek, és
o egyetlen kreditpontot sem töltöttek fel 2018.09.01 és 2019.08.31. között, és
o a 2019/2020-as évre ideiglenes működési engedélyt kaptak 2019.12.31-ig, azzal a
feltétellel, hogy összegyűjtik a hiányzó pontokat, ám eddig sem töltöttek fel egyetlen
pontot sem,
NEM JELENTKEZHETNEK a 2020/2021-es továbbképzésre, így nem is kaphatnak edzői működési
engedélyt. Továbbá az ő esetükben nem lehetséges a TAO elszámolás sem a teljes 2019/2020-as
szezonra.
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b) Azok az edzők, akik
o 2018/2019-ben érvényes működési engedéllyel rendelkeztek, és
o nem elegendő kreditpontot töltöttek fel 2018.09.01 és 2019.08.31. között, és
o a 2019/2020-as évre ideiglenes működési engedélyt kaptak 2019.12.31-ig, azzal a
feltétellel, hogy összegyűjtik a hiányzó pontokat, ám ezt sem teljesítették,
JELENTKEZHETNEK a 2020/2021-es továbbképzésre, AMENNYIBEN összegyűjtik 2020.08.31-ig a
2019/2020-ra szükséges pontjaikat a fenti rendelkezésnek megfelelően. Ugyanakkor a 2020.01.01től 2020.06.30-ig a TAO elszámolás az ilyen esetekben sem lehetséges.
c) Azok az edzők, akik
o korábban nem rendelkeztek edzői működési engedéllyel, és
o 2020.01.01. után váltottak ki és kaptak ideiglenes működési engedélyt, de
o nem vettek részt a kijelölt továbbképzésen (2020.03.08-án), vagy
o 2020.03.08 után váltották ki és kaptak ideiglenes működési engedélyt,
JELENTKEZHETNEK a 2020/2021-es továbbképzésre, AMENNYIBN összegyűjtik 2020.08.31-ig a
2019/2020-ra szükséges pontjaikat a fenti rendelkezésnek megfelelően. A TAO elszámolás az ilyen
esetekben az Edzői engedély kiadásának dátumától 2020.06.30-ig sem lehetséges.
Azoknak az edzőknek, akik a módosított szabályok alapján már elérték és fel is töltötték az előírt
pontokat a Backoffice rendszerbe, nincs további teendőjük.
Azon edzők, akik a fent említett b) vagy c) kategóriába tartoznak össze kell gyűjteniük (mindkét
esetben 0 pontról indulva!) a szükséges pontokat és azokat fel kell tölteni a Backoffice rendszerbe a
2019/2020-as idényhez.
A Magyar Röplabda Szövetség biztosítani fogja minden edző számára, hogy meg tudjon felelni a
követelményeknek és megszerezhesse a szükséges pontokat 2020. 08.31-ig. A pontok összegyűjtése
a JELENTKEZÉS feltétele lesz a 2020/2021-es szezon éves edzőtovábbképzésére, ahol edzői működési
engedélyt lehet kiváltani. A korábbi években lehetőséget adtunk arra, hogy nem elegendő
kreditponttal is kiválthattak az edzők ideiglenes működési engedélyt, de ez most megszűnik.
A Magyar Röplabda Szövetség tervezi a kreditrendszer optimalizálását, átalakítását részben, így
különösen fontos, hogy szeptembertől mindenki „tiszta lappal” induljon.

Budapest, 2020. április 27.

Tisztelettel,

Magyar Röplabda Szövetség Szakmai Kollégiuma
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