EDZŐI TÁJÉKOZTATÓ
MLSZ WESTERN-REINING SZAKÁG

2018

REGISZTRÁCIÓS VIZSGÁK
I-II. SZINT
Az edzői regisztrációs vizsgák tárgy év októbertől a következő év március 31- ig a Magyar
Lovassport Szövetség edzői és oktatási bizottságának szervezésében kerülnek megrendezésre
A Western-Reining szakág által kijelölt helyszínen.
A vizsgák a jelentkezők számától függően általában egynapos rendezvények.
Az egy vizsganapra jelentkezők maximum létszáma 15 fő.
A vizsgák időpontját az edzői bizottság a vizsgahelyszínnel egyeztetve, a vizsgaidőszakot
megelőzően határozza meg.

VIZSGA IDŐPONT ÉS HELYSZÍN
Időpont:
Helyszíne:

2018. április 22. vasárnap reggel 8:00 óra
Boldog Ló Farm, Csömör

VIZSGADÍJ
A vizsga részvételi díja: 30 000.- Ft, amit a vizsgázónak két részletben kell befizetni.
I. részlet: 20 000.- Ft a jelentkezési határidőig (szeptember 15. )
A vizsgadíj magába foglalja az adott szint "Edzői Kézikönyv" -et (+postaköltség) melyet
postán juttatunk el a számlázási címre.
II. részlet: 10 000.- Ft a vizsga napjáig.
A vizsgáról előzetes bejelentés nélküli távolmaradás esetén a következő vizsgán való részvétel
a vizsgadíj II. részletének újbóli befizetése esetén lehetséges.
Pótvizsgadíj: 5.000.- Ft / részfeladat

A befizetés kizárólag a Magyar Lovassport Szövetség honlapján található „ÜGYFÉLKAPU"
segítségével történik!
AZ I. s zintű VIZSGÁRA VALÓ JELENTKEZÉS FELTÉTELEI
1. 18. életév betöltése
2. Kitöltött JELENTKEZÉSI LAP (a jelentkezési lapon az email cím megadása
kötelező, mivel a vizsga pontos időpontjáról a későbbiekben a vizsgázó emailben kap
tájékoztatatást)
3. A szakmai végzettséget igazoló dokumentum másolata (elfogadható végzettségek:
lovas sportoktató, lovas edző, lovas szakedző, okleveles lovas szakedző, lovaskultúra
oktató, lovastanár és szervező, ménesgazda)
4. A vizsgadíj első részletének befizetése
5. A jelentkezést az alábbi email címre kell elküldeni: edzovizsga@lovasszovetseg.hu
A vizsgázó a vizsga pontos időpontjáról és a vizsgával kapcsolatos további információkról
2018. február 20- ig a megadott email cím útján kap tájékoztatatást.

A II. szintű VIZSGÁRA VALÓ JELENTKEZÉS FELTÉTELEI
1. I. szintű edzői végzettség
2. 2 év I. szintű edzőként eltöltött gyakorlat (csak 2019-től lép érvénybe!)
3. Lovas edzői vagy szakedzői végzettség (Azokra vonatkozik, akik 2013. szeptember
után kezdték meg a szakmai végzettség megszerzésére irányuló tanulmányaikat)
4. Kitöltött JELENTKEZÉSI LAP (a jelentkezési lapon az email cím megadása
kötelező, mivel a vizsga pontos időpontjáról a későbbiekben a vizsgázó emailben kap
tájékoztatatást)
5. A szakmai végzettséget igazoló dokumentum másolata, abban az esetben, ha ez még
az I. szint megszerzésénél nem került az MLSZ-hez, pl. korábbi években vizsgázók
esetén
6. A vizsgadíj első részletének befizetése
7. A jelentkezést az alábbi email címre kell elküldeni: edzovizsga@lovasszovetseg.hu

BIZONYÍTVÁNYOK
A sikeres vizsgázó a választott vizsgának megfelelően I. vagy II. szintű (MLSZ) edzői
bizonyítványt kap

A VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE
A vizsgákra való felkészüléshez a Magyar Lovassport Szövetség által kiadott Edzői
Kézikönyv I. nyújtja az alapot.
A vizsga két gyakorlati és két elméleti modulból áll.

Elméleti modulok:
Általános elmélet
Edzésvezetés (reining, western lovaglás)
Futószáras elmélet
Szabályismeret
Gyakorlati modulok:
Általános lóismeret
Reining
specifikus vizsga esetén: w. pleasure, w. horsemanship, trail

A vizsga kérdéseit az MLSZ Western-Reining szakágának oldalán
találjátok meg!

*****

EDZŐI TOVÁBBKÉPZÉS RENDSZERE, EDZŐI LICENSZ
2018
A WRSZ és az Edzői Bizottság együtt a továbbképzési rendszert a magyarországi edzők
tekintetében a következőképpen határozta meg:
Licens z kiváltásának feltétele 2018-ra:
1. Azok az edzők válthatják ki a 2018-as edzői licenszüket, akik 2017-ben részt vettek
legalább 2 edzői továbbképzésen
2. Azok az edzőknek, akik tavaly, nem vettek részt legalább 2 továbbképzésen, akkor
válthatják ki edzői licenszüket, ha előre vállalják, hogy az idén legalább 30 edzői
továbbképzés pontot összegyűjtenek. Amennyiben ezt vállalják és mégsem teljesítik,
akkor a következő 2 évben (!) semmiképpen nem válthatnak ki edzői licenszet!
3. 2018-ban minden licenszes edzőnek (kivéve a 3-as pontban említett edzőket), szinttől
függetlenül 20 pontot kell megszereznie, hogy teljesítse az évente kötelező edzői
továbbképzését és 2019-ben kiválthassa edzői licenszét.
4. A licensz pénzbeni megváltása 2018-ban már nem lehetséges!
5. Ha valaki az elmúlt években szüneteltette edzői tevékenységét és nem váltotta ki éves
licenszét, az 2018-ra úgy tud licenszet váltani, hogy előre vállalja, hogy az idén
legalább 30 edzői továbbképzés pontot összegyűjt. Amennyiben ezt vállalja és
mégsem teljesíti, akkor a következő 2 évben (!) semmiképpen nem válthat ki edzői
licenszet!
6. Az esetleges igazolások elfogadása egyénileg lesz elbírálva

Kötelező éves edzői továbbképzés
1. Az évenkénti továbbképzés tárgyév január 01-től december 31- ig tart.
2. A továbbképzéseken a továbbképzéstől függően pontokat kapnak a résztvevők.
A pontszerzés csak és kizárólag a teljes kurzusokon és képzéseken történő részvételre
érvényes! Tört pontszám nem adható!
3. A továbbképzések licenszes edzők számára ingyenesek. Az adott évre licenszet
kiváltani nem tudó edzők számára „fizetősek”.
Edzői továbbképzési pontok megszerzésének lehetőségei:
10 pont
lóval való részvétel gyakorlati kurzuson
5 pont
nézőként való részvétel gyakorlati kurzuson
8 pont
kiemelt elméleti továbbképzésen való részvétel (április 20-21)
2 pont
nem kiemelt elméleti továbbképzésen való részvétel (Etikai elméleti előadás
03.09)
8 pont
külföldi kurzuson való részvétel a mellékelt listából választott személyektől
(csak számlával igazoltan adható a pont a kurzusért)
12 pont
egyéni oktatás minimum 2 nap külföldi trénernél a mellékelt listából választva
(csak számlával igazoltan adható a pont a továbbképzésért)
3 pont
edzői műhelyen való részvétel lóval
1 pont
edzői műhelyen való részvétel nézőként (ló nélkül)

