
 

 

 

 

 

 

 

ELTE_BEAC LÁGYMÁNYOSI BAJNOKSÁG 

 

1. Helyszín: 

1117 Budapest, Bogdánfy út 10/B ELTE műfüves pályái. Megközelíthető a 4-6-os villamos 

Petőfi híd budai hídfő állomásától pár perc sétával. 

1118 Budapest, Dayka Gábor utca 4. KCSSK kollégium műfüves pályája. Megközelíthető a 

Móricz Zsigmond körtérről, 40-40E-188E autóbusszal.  

A műfüves pályákon stoplis cipő használata szigorúan tilos! 

2. Időpont 

Az őszi bajnokságok szeptembertől decemberig, a tavaszi bajnokságok márciustól júniusig az 

alábbi idősávokban folynak: 

Bogdánfy út: 

Hétfő: 17:30-22:00 két bajnokság (C és D-Liga) 

Kedd: 17:30-19:45 és 19:45-22:00 két bajnokság (D és A-Liga) 

Szerda: 17:30-22:00 két bajnokság (B és D-Liga) 

Csütörtök: 17:30-22:00 két bajnokság (C és D-Liga) 

 

KCSSK kollégium: 

 

Hétfő: 17:00-22:00 egy bajnokság (D-Liga) 

Péntek: 17:00-22:00 egy bajnokság (D-Liga) 

3. Lebonyolítás 

A bajnokságok több osztályban zajlanak. A feljutó és kieső csapatok számáról, a szervezők 

minden bajnokság előtt értesítik a csapatokat. A mérkőzések 2x20 percig tartanak, 4+1-es 



létszám mellett. Azonos pontszám esetén a csapatok között az egymás elleni eredmény, jobb 

gólkülönbség végül több rúgott gól dönt. Ha több csapat is azonos pontszámmal végez, úgy 

az egymás ellen elért eredményeik alapján létrehozott minitabella dönt. Mérkőzés 

halasztására és megóvására nincs lehetőség. Minden csapat köteles egységes, azonos színű 

szerelésről valamint labdáról gondoskodni. A bajnokságra történő nevezéssel, a csapatok 

elfogadják a bajnokság játékszabályait és versenykiírását. 

4. Játékszabályok 

A mérkőzések futsal szabályok szerint, de 5-ös méretű labdával, futóórával, becsúszó 

szerelés tiltása mellett folynak. A játékszabályokról részletes tájékoztató található a 

bajnokság honlapján. 

5. Nevezés 

Az ELTE egyetemi bajnoksága. Nevezhetnek: az ELTE aktív hallgatói és dolgozói, másodsorban 

az ELTE-n végzettek, végül más oktatási intézmények hallgatói. A fennmaradó helyekre adott 

esetben külsős csapatok nevezését is elfogadják a szervezők. A nevezési díjat minden 

csapat a bajnokság első fordulójáig köteles a szervezőkhöz eljuttatni, ellenkező esetben 

kizárásra kerül. 

A csapatok játékosai a rendezvényen saját felelősségükre vesznek részt a bajnokságon, 

bárminemű károsodás esetén a szervezők felé semmilyen kárigénnyel nem élhetnek. 

A nevezési díj hallgatói csapatoknak 41000 Ft (csak aktív hallgató alkotja a csapatot), 

vegyes csapatoknak 46000 Ft (aktív hallgatók és maximum 3 külsős játékos). 

A hallgatói jogviszonyt a bajnokság első fordulójáig, érvényes diákigazolvánnyal vagy 

jogviszony igazolással kell igazolni.  

6. Díjazás 

A bajnokságok végén az első három helyen végzett csapatok, illetve az A-B-C Ligák 

gólkirályai díjazásban részesülnek. 


