
A csillaggal megjelölt részekről részletesebben a sportági versenykiírások rendelkeznek. 

SPORTPONT - KRE TAVASZI SPORTNAP 

ÁLTALÁNOS VERSENYKIÍRÁS 

 

1. A verseny rendezője: 

Károli Gáspár Református Egyetem,  

1091 Budapest, Kálvin tér 9. 

2. A verseny időpontja: 

2014. április 9. (szerda) 

3. A verseny helyszíne: 

Építők Sporttelep (1101 Budapest, Vajda Péter utca HRSZ 38442/12) 

4. A verseny célja: 

A rendezvény célja versenyalkalom biztosítása az amatőr sportolók számára, minél 

nagyobb hallgatói tömegek elérése és aktivizálása. A SportPont Programmal 

együttműködve lehetőséget biztosítsunk az amatőr egyetemi labdarúgó-, kézilabda-, 

strandkézilabda és mix röplabda csapatok versenyeken való részvételére. A MEFS 

szabadidősport fejlesztési céljaival összhangban az amatőr sport népszerűsítése, 

rendszeres szabadidősport támogatása, a Felsőoktatási Intézmények hallgatóinak 

sportszeretetre történő nevelése, a megrendezésre kerülő sportágak népszerűsítése, 

valamint sportbaráti és intézmények közötti kapcsolatok ápolása. 

 

5. A megrendezésre kerülő sportágak: 

 Férfi kispályás labdarúgás:  4+1 fő, 5 csere 

 Férfi kézilabda:  6+1 fő, 9 fő csere 

 Női strandkézilabda 5+1 fő, 4 fő csere 

 Mix strandröplabda:  2+2 fő, 1+1 fő csere 

 

6. A verseny résztvevői: 

Azok a sportolók vehetnek részt, akik a verseny időpontjában: 

 hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek 

 egy évnél nem régebben végzett hallgatók.  

 

 

 



A csillaggal megjelölt részekről részletesebben a sportági versenykiírások rendelkeznek. 

 Sportági kritériumok: 

Sportág Aki játszhat 

Férfi kispályás labdarúgás 

2013/2014. tanévre nem rendelkezik 

játékengedéllyel sem labdarugó, sem futsal 

NB I. és NB II. osztályokban 

Férfi kézilabda 

2013/2014. tanévre nem rendelkezik 

játékengedéllyel  kézilabda NB I./A, NB I./B. 

és NB II. osztályokban* 

Női strandkézilabda 

2013/2014. tanévre nem rendelkezik 

játékengedéllyel kézilabda NB I./A, NB I./B. 

és NB II. osztályokban 

Mix strandröplabda 

2013/2014. tanévre nem rendelkezik 

játékengedéllyel röplabda NB I. és NB II. 

osztályokban. 

 

7. Regisztráció 

A résztvevőktől a fenti kritériumoknak megfelelően érvényes diákigazolványt kell 

felmutatniuk ellenőrzésre a regisztráció során. A diákigazolvánnyal nem rendelkezők 

jogviszonyigazolás és arcképes igazolvány együttes felmutatásával igazolhatják magukat. 

Csak az adott intézmény és a versenyzők által aláírt összesítő névsor és nyilatkozat 

leadása után lehet indulni.  

Külön felhívnánk mindenki figyelmét, hogy csak azokat engedjük játszani, akik a 

hallgatói jogviszonyra vonatkozó feltételek teljesülését a helyszínen igazolni tudják. 

 

8. Nevezés 

Nevezhet bármely magyarországi egyetem és főiskola. A csapatok tagjai a nevező 

intézmény hallgatói lehetnek*. A tornákon csak a nevezési lapon szereplő hallgatók 

vehetnek részt. A nevezés feltétele a nevezési díj befizetése, a nevezési lap leadása, a 

nyilatkozat kitöltése, mellyel a torna résztvevői nyilatkoznak arról, hogy saját 

felelősségükre lépnek pályára, a rendezők nem felelősek az esetleges sérülésekért, illetve 

hogy a versenykiírást elolvasták, elfogadták. A jelentkező intézmények a részvételi 

szándékukat (intézmény neve, sportágak megnevezése, elérhetősége) Ujszászi Attila 

részére küldött e-mailben (ujszaszi.attila@kre.hu) szükséges megerősíteni.  

 

Nevezési határidő: 2014. április 4. 24.00-ig 
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9. Költségek 

Nevezési díj: 

 Férfi kispályás labdarúgás:  5.000 Ft/csapat 

 Férfi kézilabda:  3.000 Ft/csapat 

 Női Strandkézilabda 2.000 Ft/csapat 

 Mix Strandröplabda:  2.000 Ft/csapat 

  

2014. április 7-ig kérjük befizetni a Bölcsészettudományi Kar Gazdasági Irodájában 

(1088 Budapest, Reviczky u 4/C.)  

 

FIGYELEM: a nevezést csak a nevezési díj befizetésével együtt tudjuk érvényesnek 

tekinteni. 

 

10. Díjazás: 

A résztvevő csapatok oklevélben, az I-III. helyezettek éremben és kupában részesülnek.  

 

11. Kiegészítő programok, kísérő rendezvények 

Mivel a rendezvény a legnagyobb hazai egyetemi szabadidős sportverseny sorozat 

része, kiválóan alkalmas a rendszeres szabadidősport népszerűsítésére. Ennek érdekében 

csapatversenyek mellett további kiegészítő programok kerülnek megrendezésre, 

melyekről a későbbiekben adunk tájékoztatást. 

 

12. Kapcsolat 

A rendezvénnyel kapcsolatban Ujszászi Attilánál lehet érdeklődni a +3620/999-4176-

os telefonszámon vagy az ujszaszi.attila@kre.hu e-mail címen. 
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