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2017. évi nyílt 
BEFS UNIVERSITAS Kupa 2017 

Egyetemi és Főiskolai tollaslabda verseny 
Versenykiírás 

 

1. A verseny célja: 

- Versenyzési lehetőség biztosítása az egyetemi korosztály számára 
- Az egyetemi / főiskolai korosztály tollaslabdázóinak felmérése 

 

2. A verseny rendezője: 

Budapesti Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség (BEFS) 
 

3. Lebonyolító: 

Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége 

Versenybíróság: 
Döntnök:  Derecskei Zsolt 
Titkár:   BTLSz biztosítja 

 

4. A verseny helye: 

MAGYAR GYULA KERTÉSZETI Szakgimnázium Csarnoka 

1106 Budapest, Maglódi út 8. 
 

Elérhetősége tömegközlekedéssel: 
M2-es Metróval a Puskás Ferenc Stadion, vagy Őrs vezér tere állomásig, onnan a 95, 
195-ös busszal a Kada u / Maglódi út megállóig. Az iskoláig gyalog (összesen kb. 25 
perc). 
 

Elérhetősége személygépkocsival: 
Őrs vezér tere – Fehér út – Élessarok (belső sáv balra) – Jászberényi út – Maglódi út 
– Olaj u.-ig, az Olaj utcán parkolási lehetőség. 
 

5. A verseny időpontja: 

2017. november 11. szombat 10.00 óra 
(teremnyitás: 9.00.) 

 

6. Részvételi jog: 

Indulhat valamennyi magyarországi egyetem, főiskola nappali tagozatos 
hallgatója, aki igazolja egyetemi hallgatói státuszát, és akit határidőig beneveznek. 
Sportorvosi igazolás nem szükséges 
Versenyengedély nem szükséges 
Igazolás nem szükséges 

 

7. A lebonyolítás módja: 

Az indulók számától függően, a versenybíróság döntése szerint 
 

8. Versenyszámok: 

Férfi és Női egyes (lejátszási sorrend egyidejűleg), fordulónként váltva, valamint  
Férfi páros, Női páros és Vegyes páros 

http://befs.hu/
mailto:iroda@befs.hu
http://www.facebook.com/befs.hu
https://www.facebook.com/befs.hu?fref=photo
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A győztesek érem és kupa, a dobogós helyezettek érem díjazásban részesülnek! 
 

A versenyszámo(ka)t minimum   
4 induló esetén rendezzük meg! 

 

9. Nevezés: 

A mellékelt Nevezési Lapon (EXCEL formátumban kitöltendő) 
 

10. Nevezési határidő: 

2017. november 7. (kedd) 24.00, kizárólag elektronikus úton 
 

E-mail: btlsz1960@gmail.com 
 

11. Nevezési díj: 

Nincs 
 

12. Regisztráció: 

A verseny helyszínén, 9.30-ig, hallgatói státuszt igazoló okmánnyal 
 

13. Sorsolás: 

A nevezők számától függően a Versenybíróság döntése szerint, a verseny 
helyszínén 

 

14. Labda: 

YONEX MAVIS 2000 SÁRGA KOSARÚ, KÉK SZALAGOS MŰANYAG labda, 
amelyet a rendező biztosít. 

 

15. Költségek 

A rendezés költségeit a BEFS viseli, a versenyzők költségei (utazás, étkezés, stb.) 
a nevezőt terhelik. 

 

16. Egyéb tudnivalók: 

- Minden nevező játékos saját felelősségére indul 
- Sportszerű viselet használata kötelező 
- Javasolt az egyetemre utaló öltözék viselete (pl. egyetemi póló) 
- Ütőt a játékosok hozzák 
- BÜFÉ NINCS – italautomata (kávé, tea, üdítő) rendelkezésre áll 
- A csarnok pályáin csak tiszta és világos talpú teremcipőben lehet játszani 
- A versenyen várakozási idő nincs 
- Az öltözőben hagyott tárgyakért a Versenybíróság nem vállal felelősséget 
- A változtatások jogát a Versenybíróság fenntartja 
- Minden egyéb kérdésben a MTLSz „Tollaslabdázás Verseny- és Játékszabályai”, 

valamint az ehhez tartozó szabályzatok az irányadók. 

 
További információk a Budapesti Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség 
honlapján (www.befs.hu), a 06 30 9348 566-os mobil számon, vagy a 
www.bptollaslabdazas.hu / Versenykiírások / kupák oldalon letölthetők. 
 
Budapest, 2017. 10. 12.      Versenybíróság 
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