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FELHÍVÁS EDZŐKÉPZÉSRE 

 
 
A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség edzőképzési kurzust hirdet az EMMI Feltörekvő 

Sportágak Tehetséggondozó Program keretében. 

 

A képzés célja 

 

A képzés célja a gyermek- és ifjúsági korú játékosok oktatásával foglalkozó edzők elméleti 

és gyakorlati továbbképzése, a magyarországi squash oktatás alapjainak egységesítése és 

magasabb szintre emelése. 

 

A képzés vezetője Steve Franks angol mesteredző 

 

Steve az England Squash (ESR) által elismert Level4 szintű edző, a Sporttudományokban 

posztgraduális diplomával és 15 éves főállású edzői gyakorlattal rendelkezik. Az Angliában 

működő 25 Kiemelkedő Teljesítményű edző egyike. Számos játékost képzett kezdőtől 

országos szintig, a Kent megyei csapatot országos bajnoki címig vezette és mentorál olyan 

edzőket, akik ezt a továbbiakban hasznosítják kiemelkedő teljesítményű fiatalok 

képzésében. Ő fejlesztette ki és alkalmazza bizonyított sikerrel Angliában az iskolai 

Akadémia projektet, amely az England Squash szervezet Tehetség Kibontakozási pályafutás 

programjába illeszkedik és segít a Kentben élő juniorokat országos szintű játékossá nevelni. 

Bővebb információ weboldalán: http://www.stevefranksacademysquash.co.uk/ 

 

A képzés ideje: 2020. augusztus 14-16. (péntek-vasárnap) 

A képzés minden nap 9:30-tól 16:00 óráig tart, 30 perc ebédidővel. 

 

 

A képzés tematikája 

 

A 3 napos workshop az angol Level 1, 2 & 3 képzések rövidített változata, a gyermek- és 

ifjúsági korosztály specifikus képzési igényeire, egyéni és csoportos oktatásuk módszereire, 

valamint az utánpótlás nevelés és a tehetséggondozás kérdéseire fókuszál. 

A foglalkozás mindhárom napon pályához kötött, pályán kívüli megbeszélésekkel és csoport 

bemutató felmérésekkel.  

A Szövetség a képzés teljes ideje alatt tolmácsot biztosít a résztvevők számára.  

 

A képzés helyszíne: Aktív Squash Club (1143 Budapest Tábornok u. 7.) 
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Részvételi díj 

 

Az elmúlt hónapokban kialakult gazdasági helyzetre tekintettel a Szövetség rendkívül 

kedvezményes részvételi díjat határozott meg. 

 

A képzés 3 napjának részvételi díja összesen: 9.900 Ft / fő,  

amely tartalmazza mindhárom napon a helyszínen fogyasztható ebéd költségét is. 

 

 

Szükséges felszerelés 

Legyen nálad edzőfelszerelés és eszközök jegyzeteléshez. 

 

 

Oklevél 

 

A harmadik nap végi záró felmérésen sikeresen teljesítő résztvevők a képzést vezető Steve 

Franks és az MF(S)SZ által aláírt oklevelet kapnak. 

 

 

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 5. 

 

 

A jelentkezés módja 

 

Jelentkezésedet írásban a squashiroda@squash.hu e-mail címen várjuk.  

 

Kérjük, hogy jelentkezésedhez mellékelj egy rövid szakmai önéletrajzot és a számlázáshoz 

küldd el a szükséges adatokat (név / cégnév, cím, cég esetén adószám). 

 

A képzés gyakorlati jellege miatt a létszám korlátozott, túljelentkezés esetén a Szövetség 

elnöksége dönt a jelentkezők szakmai háttere alapján a résztvevők személyéről. 

 

 

Fizetési határidő: 2020. augusztus 11. 

 

Elfogadott jelentkezésedről a Főtitkár emailben értesít, egyben elküldi a számlát, amelyet a 

fizetési határidőig kérünk elutalni. Jelentkezésed akkor válik érvényessé, amikor a részvételi 

díj a Szövetség bankszámláján megjelenik. 

 

 

Találkozzunk a pályán! 

 

Budapest, 2020. július 16. 

 

Magyar Fallabda (Squash) Szövetség 

elnöksége 


