
Pályázati felhívás  

 

A Magyar Curling Szövetség (továbbiakban MCSZ) pályázat útján kívánja kiválasztani a 2018. évi, az 
Emberi Erőforrás Minisztériuma által támogatott Utánpótlás Edzői Programban résztvevő edzőket. A 
felhívás a program 2017-es rendszere alapján készült, a 2018-as év esetleges változásairól a 
nyertesek tájékoztatást kapnak.  Pályázatot azon szakképzett edzők nyújthatnak be, akik OKJ vagy 
nemzetközi Curling edzői képesítéssel rendelkeznek.  

A programban 7 edző vesz rész, 12 hónapon (2018. januártól decemberig) keresztül.  

A programhoz kapcsolódó feladatok és elvárások: 

Utánpótlás Curling oktatás szervezése és lebonyolítása, a helyszínen történő oktatást és a 
tájékoztatási feladatok ellátása az alábbiak szerint:  

1. A feladatokat ellátó személyek a Curl BC magyar oktatási program elsajátítják, folyamatos 
alkalmazzák.  

2. Komplex edzői feladatok ellátása, mint edzésprogram, edzésterv készítése, versenyeztetés a 
felkészültségi szintjükhöz tartozó hazai OB-n és nemzetközi WCF világversenyen és Olympic Hopes-
on, kapcsolattartás és viselkedési normák betartatása a játékosokkal, szülőkkel.  

3. 16 pont értékben edzések levezetése és részvétel sportág népszerűsítő rendezvényeken az 
alábbiak pontrendszer alapján:  

- Jeges edzés kamaraerdőn, elméleti oktatás, erőnléti felmérés és edzés, összetartás 
(Iskolai curling, Curling College, Ifjúsági válogatott, Ifjúsági csapat, Ifjúsági vegyes-
páros, Vegyes korosztályú csapatok és párosok az ifjúsági korú játékosok mennyiségi 
arányában számítható be)  

60 perc 1 pont 
90 perc 1,5 pont 
Egész nap  4 pont  

- Sportágnépszerűsítő rendezvény 
Egész nap  5 pont 
Fél nap 3 pont 

- Külföldi verseny és edzőtábor (Ifjúsági válogatott, Serdülő válogatott, Ifjúsági csapat, 
Ifjúsági vegyes-páros)  

Egész nap  5 pont  
 

Az edző köteles az MCSZ-t a megjelölt feladatok ellátásáról, a tervezett edzésekről 
folyamatosan tájékoztatni, az edzések időpontjának és helyszínének megjelölésével az erre 
rendszeresített on-line rendszeren (google excel táblázat) keresztül.  

Az edző köteles a megbízás teljesítését igazoló jelenléti ívet a MCSZ részére átadni. A 
jelenléti ív tartalmazza az edzés helyét, idejét, a résztvevők nevét és aláírását (iskolai 
csoportok esetében a kísérő tanár aláírását), az edző aláírását. 



4. Az edző vállalja, hogy az edzői testület tagjaként együttműködik kollégáival, az edzői 
testület vezetőjével. A testület számára szervezett workshopokon és egyéb szakirányú 
továbbképzéseken évente minimum 2 alkalommal részt vesz.  
 
5. Az edző vállalja, hogy az MCSZ által biztosított innovatív eszközöket és eljárásokat 
megismeri, és azt alkalmazza munkája során.  
 
6. Az edző hajlandó munkavégzéséhez kapcsolódóan a Basecamp-et használni.  

A programhoz kapcsolódód juttatások:  

Az MCSZ megbízási szerződést köt az edzővel vagy szolgáltatási szerződést az általa megjelölt 
szervezettel. MCSZ a feladatok ellátásáért vállalja az edző részére havonta megállapodás szerint bér 
vagy megbízási díj + járulékköltség megfizetését  92.857.-Ft összes bérköltség összegben, avagy 
azonos mértékű szolgáltatási díj megfizetését. 

Pályázat módja: 

A csatolt pályázati űrlapot és az edzői oklevél másolatát elektronikusan, a magyar.curling@gmail.com 
e-mail címre szükséges elküldeni 2017.12.12-ig.  

Pályázat elbírálása:  

Az MCSZ a beérkezett pályázatokat összesíti és az Utánpótlás Edzői Program 2018. évi 
feltételrendszerének megismerését követően bírálja el. Jelen felhívás a 2017. évi feltételrendszer 
alapján készült, az esetleges eltérésekről a nyertes pályázok tájékoztatást kapnak.   

Pályázati szempontok:  

- az utánpótlás területén elért edzői sportsikerek  
- az utánpótlás létszámfejlesztés területén elért edzői sikerek  
- az utánpótlás létszámfejlesztésre vonatkozó vállalások   
- vállalások a sportágnépszerűsítés területén  
- rendszeresen vállalt edzések és külföldi események mennyisége  

   


