
 

 
Tollaslabda MEFOB 2022 

BEFS Universitas Kupa 2022 
 

Időpont 

                            2022. november 19-20. 
 

szombat - egyéni verseny 

vasárnap - csapatbajnokság 

Helyszín 
Living Sport Tollaslabda Csarnok 

2700 Cegléd, Mizsei út 

Rendező 

A Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség, a Budapesti Egyetemi – 

Főiskolai Sportszövetség megbízásából a Neumann János Egyetem és a 

Magyar Tollaslabda Szövetség 

Versenybíróság 
Döntnök: Gazdag Ferenc és Varga Miklós 

Szövetségi referens: Joó Melinda  

Kategóriák Toll-labda és Műanyag labda 

 

Egyéni verseny: Női egyes, férfi egyes, női páros, férfi páros, vegyes páros 

 

Csapatverseny (csak toll kategória): fordulónként 5 versenyszám: női és férfi 

egyes, női és férfi páros, és vegyes páros 

 

A versenyszámok legalább négy nevező esetén kerülnek megrendezésre. 

 

Lebonyolítás 

A létszámtól függően körmérkőzés, vegyes lebonyolítás vagy kétvereséges 

rendszerben. 

Eredményhirdetés az egyes kategóriák versenyének befejezése után. 

Adatvédelem 

MEFOB-on való részvétellel személyes adatait a MEFS számára adatkezelés 

céljából átadja, melyet a MEFS az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendelete alapján kezel. Az adatok kezelése kizárólag a 



versenyeredmények nyilvántartása miatt, speciális és jogos érdekből történik. 

Labda 

Victor Master Ace tollabda a toll-labdás versenyen, amit a felek egyenlő 

arányban biztosítanak, illetve Victor műanyag labda a szabadidős kategóriában, 

amit a szervező biztosít. 

Labda a helyszínen kapható lesz. 

 

Nevezők 

A MEFOB Álalános Versenykiírás alapján: 

A MEFS által meghirdetett hazai versenyeken a nemzeti felsőoktatásról szóló 

2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmé-

nyek hallgatói, továbbá azok a magyar állampolgárok, akik külföldi felsőokta-

tási intézményben rendelkeznek hallgatói jogviszonnyal, valamint a hazai fel-

sőoktatási intézményekben tanuló, külföldi állampolgársággal rendelkező hall-

gatók. A már végzett hallgatóknak az abszolutórium megszerzésének évében és 

az azt követő naptári évben van indulási jogosultságuk. 

Az a hallgató vehet részt az eseményen, aki igazolja hallgatói státuszát, és akit 

határidőig beneveznek. Sportorvosi igazolás, versenyengedély nem szükséges, 

minden nevező játékos saját felelősségére indul. 

A csapatmérkőzéseken, illetve valamennyi páros versenyszámban csak az egy 

intézménybe járó hallgatók szerepelhetnek együtt. 

Nevezési határidő 

2022. november 14. hétfő 10:00 

Sorsolás, lebonyolítás és időrend közzététele a megadott email címekre való 

visszajelzéssel történik! 

Nevezés 

Az alábbi űrlap kitöltésével: 

egyéni verseny (szombat): https://forms.gle/eSbLRTpWFWh72h6K8 

csapatverseny (vasárnap): https://forms.gle/X54shri9SLcQsChz6 

Nevezési díj 
Egyéni verseny: 2000 Ft/versenyszám játékosonként az egyéni versenyre 

Csapatbajnokság: 5000 Ft csapatonként 

Egyéb tudnivalók 

A csarnokban büfé működik. 

Sportszerű ruházat viselése kötelező, a terembe csak benti sportcipőben szabad 

pályára lépni! 

A verseny során a Magyar Tollaslabda Szövetség szabályzatai az irányadók, 

melyek értelmezését – vita esetén - a Döntnök végzi 

A regisztráció alkalmával az eredményösszesítő táblázatban a név, intézmény, 

Neptun kód, születési dátum adatok is rögzítésre kerülnek. A rendező a fenti 

adatokat a versenyt követően az eredményösszesítő elektronikus excel fájlban 

megküldi a MEFS-nek. 

                                  

           Versenyszámonként a legeredményesebb budapesti játékosok és csapat  

           a BEFS külön díjazásában részesül. 

 

                                  Szállás a helyszínen kérhető fűtött, 4-6 fős faházakban 5000 Ft/ fő / éj. 

                                   

 

 

    Budapest, 2022. október 19. 

https://forms.gle/eSbLRTpWFWh72h6K8
https://forms.gle/X54shri9SLcQsChz6

