S EMM ELW EIS EG YE TE M
Testnevelési és Sporttudományi Kar
Lovaskultúra Szakcsoport
1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44.
Szakcsoport vezető: Dr. Faludi Judit
Tel.: 487-9200/61161, Mobil: 20/825-0505
Email: lovaskultura@tf.hu

TÁJÉKOZTATÁS
BSc Test evelő-edző szak lovas edzői
Lovas edzői

odul teljesítéséről

odul ta tárgyai és követel é yei:

I-III. félév:
Sportszakmai gyakorlat a sportági szövetség él regisztrált, legalá
- Követel é y: edzés apló és az edzőtől kapott

Edzői

II. szi tű saját edző él

egajá lott jegy leadása a szorgal i időszak végéig

odul felvétele a IV. félév e ! Feltételei:

1. Ajánlás a Magyar Lovassport Szövetségtől a választott szakágban
2. Verse yzői tapasztalat (esete ké t előfordulhat klasszikus szakágból felvételi vizsga).

IV. félév:
Sportszak ai gyakorlat: szakági edző él szakági e tru
- Követel é y: edzés apló és az edzőtől kapott

a vagy a

ak ajá lásával

egajá lott jegy leadása a szorgal i időszak végéig

Edzésvezetés: kezdő lovas oktatása futószáro és osztály a

Páska Ildikó

- Követel é y: előadásoko és a félév sorá 3 oktatási gyakorlato való részvétel, jegy a gyakorlat alapjá

Sportági elmélet: általános és szakági lovas ismeretek (TF-en és szakági centrumban)
- Követel é y: az előadások te atikájából írásbeli vizsga

V. félév:
Sportszak ai gyakorlat: szakági edző él szakági e tru
- Követel é y: edzés apló és az edzőtől kapott

a vagy a

ak ajá lásával

egajá lott jegy leadása a szorgal i időszak végéig

Edzésvezetés: általános és szakági edzések megtekintése, levezetése (Zupán Péter és szakági centrum)
- Követelmény: edzésvezetési napló leadása a szorgalmi időszak végéig, jegy a gyakorlat alapjá

Sportági elmélet: általános és szakági lovas ismeretek (TF-en és szakági centrumban)
- Követel é y: az előadások te atikájából írásbeli vizsga

VI. félév:
Sportszak ai gyakorlat: szakági edző él szakági e tru

a vagy annak ajánlásával)

- Követelmény: 3 db saját versenyvideó és az utolsó féléves edzésnapló értékelése

Edzésvezetés: szakági edzések levezetése, versenylátogatás (szakági centrumban)
- Követel é y: A választott szakág a egy országos szi tű verse yző teljes versenynapjának levezénylése

Sportági elmélet: általános és szakági lovas ismeretek (TF-en és szakági centrumban)
- Követel é y: A választott szakág a II. szi tű edzői regisztrá iós vizsga letétele;
a jegyet a regisztrációs vizsga, a Sportszakmai gyakorlat, és Edzésvezetés
tárgyak eredményének átlaga adja.

FIGYELEM!
A diplomát csakis a teljesített II. szi tű edzői regisztrációs vizsga eseté adjuk ki!

