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                                                                    KREDITRENDSZER

    
                               AZ MKOSZ. 2016/2017  ÉVI KOSÁRLABDA VERSENYRENDSZERÉNEK
                                                                  EDZŐTOVÁBBKÉPZÉSÉBEN

A szabályozás célja  a szakmai élet  fellendítése az edzők ösztönzése elméleti  és gyakorlati  tudásuk gyarapítására,  ill.
tapasztalataik megosztására.

A működési engedély kiadásának feltétele a megfelelő számú kreditpont megszerzése, engedélykiadástól engedélykiadásig
(szeptembertől szeptemberig). 

Évente megszerzendő kreditpontok:

I. NB.I/A vezető edzők és másodedzők, valamint az akadémiai csapatok vezető edzői részére 9 pont
II. NB.I/B, Amatőr Női Bajnokság edzői, valamint az utánpótlás edzők részére                             6 pont
III. NB.II, Tini Kupa, Mini (U11-U12-es korosztály), régiós, valamint egyéb amatőr 

bajnokságokban induló csapatok edzői részére, TAO támogatásban részesülő 
műhelyekben dolgozó képző edzők részére 3 pont

IV. Erőnléti edzők                                                                                                                            2 pont  

A több kategóriában dolgozó edzők esetében a magasabb osztályú versenyt kell figyelembe venni.
A 60 év felettiek  mentesülnek  a kreditpontok megszerzése  alól,  de a  működési  engedély  megkapásához a  licenc díj
befizetése nekik is kötelező.

Az I. és II. kategóriába tartozó edzőknek a kreditpontokat legalább két különböző típusú tevékenységgel kell teljesíteni,
melyből az egyik az MKOSZ. által rendezett továbbképző kell, hogy legyen. Az I. kategóriába tartozó edzőknek legalább 2
kreditpontot publikációból kell megszerezni. 

Az  írásos  publikációk,  fordítások  megjelentethetők  az  MKOSZ.  edzőképzésért  és  továbbképzésért  felelős  szakmai
vezetőjének jóváhagyását követően a Szövetség honlapján, vagy más médiumokban is, utóbbi esetben a megjelent írás
másolatát a Szövetségben be kell mutatni. A felhasznált, vagy a fordítás alapjául szolgáló irodalmat szakszerűen meg kell
jelölni. Az előadások írásos változatát szintén be kell mutatni. A Szövetség honlapján publikálni kívánt írásokat egységes
formátumban (sorkizárt, Times New Roman 12-es betűtípus, 2,5-ös margók) e-mailben kell elküldeni.

A kreditpontok az alábbi tevékenységekkel szerezhetők meg:

Publikáció, fordítás (angolul, vagy magyarul)
minimum 3000 karakter szóközökkel (kb. 1 gépelt oldal): 1 pont
3000 – 5000 karakter: 2 pont
5000 karakter felett: 3 pont

Előadás
az MKOSZ által rendezett és akkreditált regionális konferencián: 2 pont
az MKOSZ által rendezett és akkreditált országos konferencián: 3 pont  
külföldi konferencián, clinic-en: 3 pont
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Részvétel általános, sporthoz kapcsolódó hazai vagy külföldi konferencián (a részvétel igazolásával)
1 napos: 1 pont
2 napos: 2 pont
3 napos: 3 pont
4, vagy több napos: 4 pont

Részvétel hazai vagy külföldi clinic-en (a részvétel igazolásával)
1 napos: 2 pont
2 napos: 3 pont

            2 napos rövid napján való részvétel 1 pont
            2 napos hosszú napján való részvétel 2 pont

3, vagy több napos: 4 pont

Részvétel az MKOSZ által rendezett erőnléti edző továbbképzésen
            1 napos: 2 pont
            Az erőnléti edzők csak ezen a továbbképzőn szerezhetik meg a szükséges kreditpontokat.

Részvétel valamely magyar válogatott edzőtáborában (felnőtt, vagy korosztályos)
1 nap (minimum 2 edzés és/vagy felkészülési mérkőzés): 1 pont
2-3 nap (minimum 4 edzés és/vagy felkészülési mérkőzés): 2 pont
4, vagy több nap: 3 pont

A részvétel   edzés megfigyelésből és szakmai konzultációból áll,  melyről a válogatott edzők állítják ki az igazolást (a
nyomtatvány letölthető a Szövetség honlapjáról). Részvétel csak előzetes bejelentkezés után lehetséges.

Részvétel kontinentális vagy világversenyen (felnőtt, vagy korosztályos)
1 nap: 1 pont
2 nap: 2 pont
3, vagy több nap: 3 pont

Egy nap legalább 2 mérkőzés megfigyelését jelenti.

Aktív részvétel az MKOSZ. által előzetesen akkreditált kosárlabda táborban
min. 2 nap: 1 pont
3-5 nap: 2 pont
6-nál több nap: 3 pont

Hospitálás a Szakmai és Utánpótlás Bizottság által felkért edzők mellett
10 alkalmanként 2 pont

A hospitálásról a mentoredzők állítják ki az igazolást.

Az  előadásokon,  hazai  clinic-eken,  táborokban,  világversenyen  való  részvételt  a  Szövetség  által  előzetesen  kijelölt
felelőssel a helyszínen kell igazoltatni.

Azok  a  magyar  edzők,  akik  nem szerezték  meg  a  kreditpontokat,  de  év  közben  mégis  szeretnének  engedélyt  kapni
különeljárásban részesülnek. Ideiglenesen 1 hétre kaphatja meg az edzői engedélyt, melyet a megszerzendő kreditpontok
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függvényében maximum 4 vagy 8 héttel meghosszabbít a Szövetség. Amennyiben ezen időszak alatt a kreditpontokat nem
szerzi meg, abban az esetben nem kaphat engedélyt.

Külföldi edzők esetében az engedély kiadásának alapfeltétele az Oktatási Hivatal elismerése, vagy a honosítási eljárás
megkezdését igazoló dokumentum.
Az alapfeltétel teljesülése esetén a bajnoki idény végéig szóló működési engedélyt kaphat az a külföldi edző, aki ugyanarra
az idényre rendelkezik FIBA edzői engedéllyel, vagy valamely külföldi ország edzői működési engedélyével.
Abban  az  esetben,  ha  a  külföldi  edző  sem  FIBA  edzői  engedéllyel,  sem  valamely  külföldi  ország  edzői  működési
engedélyével  nem  rendelkezik  az  alapfeltétel  teljesülése  esetén  ideiglenes  edzői  működési  engedélyt  kaphat,  mely
maximum 60 napra érvényes.  Ez az engedély 1 alkalommal hosszabbítható meg maximum 30 nappal. 
Az  ideiglenes  engedély  azonnal  visszavonásra  kerül  abban  az  esetben,  ha az  Oktatási  Hivatal  a  honosítási  kérelmet
elutasítja.
Az aktuális kreditpont-megszerzési lehetőségekről a Szövetség a www.kosarsport.hu honlapján ad tájékoztatást.

A kreditigazoló lapok feltöltésének, valamint az adatlap beküldésének határideje:

I. Az NB I/A vezető edzők és másodedzők                                        2016. szeptember 1.
II. Az összes többi bajnokság edzői részére                                      2016. augusztus 1.
III. Az erőnléti edzők részére                                                               2016. augusztus 1.

Az edzői működési engedély kiadásának feltétele a licencdíj befizetése ! 

Díjtáblázat

I. NB.I/A vezető edzők és másodedzők, valamint az akadémiai 
csapatok vezető edzői részére (U14 fölötti korosztályok 
vezető edzői részére)

 35.000 Ft + Áfa

II. NB.I/B, Amatőr Női Bajnokság, utánpótlás edzők részére  24.000 Ft + Áfa

III. NB.II,  Tini  Kupa,  Mini  (U11-U12-es  korosztály),  régiós,
valamint egyéb amatőr bajnokságban induló csapatok edzői
részére

IV. Erőnléti edzők részére                                                         

 14.000 Ft + Áfa

 
 24 000 Ft + Áfa

Ideiglenes engedély (külföldi edző részére) maximum 60 napra 120.000 Ft + Áfa
Ideiglenes engedély (külföldi edző részére) maximum 30 napos 
hosszabbítása esetén

100.000 Ft +Áfa

Ideiglenes engedély (magyar edzők részére) maximum 8 hétre  15.000 Ft + Áfa/hét
Külön eljárási díj  20.000 Ft + Áfa
Számlahelyesbítés 8 napon túl (név, cím elírása esetén)    2.000 Ft + Áfa

A végzettség és a gyakorlati idő feltételrendszere különböző szintű bajnokságokban
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Bizonyos szinteken a végzettség mellett a működési engedély megadásának feltétele a gyakorlati idő.
1. NB I. osztály A és B csoport
a) szakedzői végzettség + 2 év gyakorlati idő, vagy minimum 50-szeres felnőtt válogatottság
b) sportedzői végzettség + 4 év gyakorlati idő, vagy minimum 50-szeres felnőtt válogatottság
2. NB II. osztály, Női Amatőr Nemzeti Bajnokság
a) szakedzői végzettség
b) sportedzői végzettség + 1 év gyakorlati idő, vagy minimum 50-szeres felnőtt válogatottság
c) sportoktatói végzettség + 2 év gyakorlati idő, vagy minimum 50-szeres felnőtt válogatottság
3. Utánpótlás bajnokságban, regionális bajnokságban
a) szakedzői végzettség
b) sportedzői végzettség
c) sportoktatói végzettség, gyakorlati idő nincs előírva 
4.          Utánpótlás bajnokságban Mini (U11-12-es korosztály) „ideiglenes működési engedély”
a)          megkezdett sportedzői tanfolyamon egy lezárt tanulmányi év hivatalos igazolása az intézmény által +
             minden szemeszter után az intézmény igazolása a hallgatói jogviszony folyamatosságáról.
5.          Erőnléti edzők (elfogadott végzettségek)
a.          testnevelő tanári végzettség
b.          kosárlabda szakedzői végzettség
c.          atléta szakedzői végzettség
d.          atléta sportedzői végzettség
e.          humán kineziológia B.S.C + IWI PES
 f.          humán kineziológia B.S.C.+ R-Med. (MOB KEP)        
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