MAGYAR EGYETEMI - FŐISKOLAI
ORSZÁGOS
Cheerleading és Cheer Dance
BAJNOKSÁG

(MEFOB)

VERSENYKIÍRÁSA

2016

Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

SZÉKHELY: 1146, Budapest Istvánmezei út 1-3

E-MAIL: rita.kovacsik@beac.elte.hu

INERNET HONLAP: www.mefs.hu

A MEFS ELNÖKSÉGE A DOKUMENTUMOT ELFOGADTA

Védnök: Prof. Dr. Kiss Ádám MEFS elnök

1. A verseny célja
A felsőoktatási intézmények női és férfi hallgatói részére színvonalas bajnoki rendszerben,
rendszeres versenyzési lehetőség biztosítása cheerleading és cheer dance szakágban. A
sportág további népszerűsítése, a szabadidő kulturált eltöltése, a felsőoktatási intézmények,
intézményi sportszervezetek és DSE-k közötti kapcsolatok erősítése továbbá az egyetemifőiskolai országos bajnoki cím eldöntése.

2. Versenyrendező
A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS) megbízásából az ELTE- BEAC.
Az ELTE-BEAC valamint a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség gyakorol minden
olyan jogkört a sportszervezetek, résztvevők és a bajnokságban közreműködő valamennyi
személy felett, amelyre a jogszabályok, a MCSZ és a MEFS szabályzatai, valamint a
Versenykiírás felhatalmazzák. Az ELTE-BEAC és a MEFS jogosult elvégezni minden döntést
igénylő egyeztetést. A Versenyszabályokkal,Versenykiírással összefüggésben jogosult első
fokon eljárni és határozatot hozni minden olyan ügyben, amely a Versenyszabályok, és jelen
Versenykiírás kapcsán a bajnokság lebonyolításával függ össze.

3. A verseny és a képzés időpontja
2016. március 4-5
képzés: 2016. március 4. 11:00-18:00 Elméleti és gyakorlati képzés, kerekasztal beszélgetés
verseny: 2016. március 5. 14:00 Cheerleading és Cheer Dance verseny
Az III. MAGYAR EGYETEMI – FŐISKOLAI ORSZÁGOS Cheerleading és Cheer Dance
BAJNOKSÁG az VI. Kárpát-medencei Egyetemek Kupája elnevezésű futsal torna keretén
belül kerül megrendezésre.

4. A versenyek résztvevői, versenyszámok
MEFOB kategória:
MEFOB versenyen azok a felsőoktatási intézmények vehetnek részt, amelyek nevezésüket
határidőre benyújtották és a nevezési díjat befizették.
a. Egy felsőoktatási intézmény hallgatóiból bármennyi csapat nevezhető, a nevezési díjat
azonban minden benevezett csapat után be kell fizetni.
b. MEFOB: korhatár nincs, részt vehetnek a felsőoktatási intézmény beiratkozott
nappali, levelező vagy esti tagozatos hallgatói, valamint az adott felsőoktatási
intézmény volt hallgatói. Az abszolutórium megszerzését követő naptári évben még
indulhatnak a versenyen a hallgatók. (2016-ban a 2015. évben kelt abszolutóriummal
indulhatnak).

OPEN kategória:
Azok a versenyzők indulhatnak, akik az adott naptári évben, azaz 2016-ban töltik be a 16.
életévüket, vagy ennél idősebbek.
A versenyre érvényes pontos szabályok a mellékelt szabálykönyvben olvashatóak. Az
érvényes szabálykönyv, az European Cheer Union 2014/2015-ös szezonra elfogadott
szabálykönyve. Részletes szabálykönyv kérhető: rita.kovacsik@beac.elte.hu. e-mail címen,
vagy elérhető a European Cheer Union honlapján.: www.europencheerunion.com weboldalon.

5. Nevezés
Nevezési határidő: 2016. február 26. (péntek).
A nevezés a nevezési lap hiánytalan kitöltése és visszaküldése után válik érvényessé.
MEFOB, OPEN regisztrációs díj: 500 Ft/fő
Regisztrációs díj befizetésének határideje: 2016. március 2. (szerda).
Befizetés: készpénzben a helyszínen, vagy pedig utalással.
Hallgatói jogviszony igazolás: 2016. február 26-ig kell elküldeni a hallgatói jogviszony
igazolásokat, a rita.kovacsik@beac.elte.hu -email címre.
6. Lebonyolítás
Felkészülés, bemelegítés (A csarnokban a verseny helyszínén)
2016. március 5-én a verseny kezdete 14:00.
Helyszín: 1117 Budapest, Bogdánfy Ödön utca 10. ELTE-BEAC Sporttelep.
Eredményhirdetés várható időpontja: 18:00
7. Díjazás
Az 1-3. helyezett díjazásban részesül MEFOB kategóriában külön és OPEN kategóriában
külön.
8. Egyéb rendelkezések
Minden olyan esetben, amelyről ezen Versenykiírás, illetve a Verseny- és a Szabálykönyv
nem rendelkeznek a MEFS jogosult dönteni.
A MEFS Elnökség döntése értelmében valamennyi MEFS rendezvény automatikusan
csatlakozik a SportPONT programhoz. Ennek keretében a regisztráció alkalmával az

alábbi adatok kerülnek rögzítésre: név, diákigazolvány szám, születési dátum. A
rendező fenti adatokat a versenyt követően átadja a MEFS-nek.

