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SPORTESEMÉNYEK További információkért látogasson el a

www.beac.hu

honlapra vagy keresse fel a BEAC Irodát
a Bogdánfy u. 10/B. I. lépcsőház, 2. emeletén.

email: szervezes@beac.elte.hu
telefon: 061-209-06-17

Facebook: 
www.facebook.com/elte.beac

BOGDÁNFY ÚTI SPORTTELEP
(BUDAPEST XI., BOGDÁNFY ÖDÖN U. 10/B) 

ELTE MÉRNÖK UTCAI SPORTTELEP
(BUDAPEST XI., MÉRNÖK U. 35.)

ELTE PPK IZU TORNATEREM
(BUDAPEST VI., IZABELLA U. 46.)

ELTE BGGYK TORNATEREM (BUDAPEST IX., ECSERI ÚT 3.)

KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KOLLÉGIUM
(BUDAPEST XI., DAYKA GÁBOR U. 4.)

ELTE SOROKSÁRI VÍZISPORTTELEP
(BUDAPEST XXIII., VÍZISPORT U. 48.)

Valamennyi ELTE-s sporteseményre várjuk 
az egyetem dolgozóit:

2018. szeptember 10-14. ELTE Sport7

2018. szeptember 20. Egyetemi Sport Nemzetközi Napja
(XXXV. 5vös5km, Inkluzív Sportnap)

2019. március eleje: X. Kárpát-medencei Egyetemek Kupája

2019. május 1. Sárga70 Teljesítménytúra

2019. május eleje XXXVI. 5vös5km futóverseny

ELTE



KÖSZÖNTŐ SPORTOLJ A BEAC-BAN!
Az ELTE dolgozói számára kiemelten ajánljuk az alábbi sportágakat:

aerobik: heti több mint húsz edzés közül választhatsz 
(alakformáló, pilates, dinamikus jóga, gerinctréning, 
zsírégető stb.)

funkcionális edzések: kettlebell, TRX, saját testsúlyos 
edzések mindenkinek

futás: kezdő és haladó edzésekkel várunk minden spor-
tolni vágyót, személyre szabott edzéstervvel

jóga: alacsony intenzitású mozgás, testtudat fejlesztés, 
testtartás javítás, erősítés, nyújtás, helyes légzés, rel-
axáció

konditerem: a Bogdánfy utcai konditerem kedvezmé-
nyes bérletekkel várja az erősödni vágyókat

küzdősportok: muay thai, kick-box, kung-fu és brazil-
jiu-jitsu, ökölvívás edzések minden héten

sakk: a szellemi sportok is várnak, játssz és eddz a 
BEAC nagymestereivel

spinning: mindenkit várunk, aki erősödni, fogyni, mo-
zogni szeretne

természetjárás/tájfutás: hétvégi túrák, igazi egyetemi 
közösségi program

További sportágak és edzésidőpontok a www.beac.hu oldalon.

INGYENES EDZÉSEK A BELVÁROSBAN
Az ELTE Szolgáltatási Igazgatóság támogatásának köszön-
hetően, a BEAC szervezésében szeptember 3-tól továbbra 
is ingyenesen folytatódnak a funkcionális köredzés és ge-
rinctréning edzések az ELTE dolgozói számára.

A kora reggeli órákat a BEAC szakképzett edzői tartják a bel-
városi, Semmelweis utcai OSC vívóteremben (1052 Semmel-
weis utca 2.– Astoria), amely minden kar vagy szervezet dol-
gozója számára könnyen megközelíthető, központi helyszín.

Edzésidőpontok:
Funkcionális köredzés: H/SZE: 6:30-7:30
Gerinctréning: K/CS: 7:00-8:00

Részletek és jelentkezés név, szervezeti egység, edzéstípus 
és telefonszám megadásával: szervezes@beac.elte.hu
061-209-06-17 | +36-30-355-0264

BEAC SPORTPÁLYÁZAT
Pályázati lehetőség minden tanév tavaszi szemeszte-
rében, közös hallgatói és oktatói szabadidős és sport-
programok szervezésére. A pályázat célja, hogy forrást 
biztosítson az ELTE kari, intézeti dolgozói, hallgatói 
számára sportprogramok megszervezésére. A pályázat 
keretében intézeti, tanszéki sportnapokra, tanár-diák 
mérkőzésekre és egyéb szabadidős programokra lehet 
pályázni, melyek a BEAC szervezésében valósulnak 
meg. A pályázat minden év áprilisában kerül kiírásra a 
www.beac.hu oldalon.

Az ELTE sportklubjaként működő BEAC, hazánk egyik 
legnagyobb sportegyesületeként 120 éve áll nyitva min-
den sportolni vágyó előtt. Évről évre több mint ötezren 
sportolnak velünk. Hitvallásunk, hogy a 19. századi ma-
gyar sport örökségét, az angolszász sporthagyományok 
értékeit megőrizzük, és minőségi sportolási lehetősé-
get, egy igazi egyetemi sportközösséget teremtsünk 
minden ELTE polgár számára. A BEAC-ban mindenki 

megtalálja azt a sportágat, ami hozzá leginkább illik. 

Minden sportolni vágyó egyetemi polgárt, így az ELTE 
dolgozóit is szeretettel várjuk a Bogdánfy utcai sport-
telepen, illetve a Tüskecsarnokban, valamint több budai 
és pesti egyetemi épületben szervezett foglalkozása-
inkra. Húsz szakosztályunkban közel negyven sport-
ágban kínálunk szinttől, kortól és nemtől függetlenül 

sportolási lehetőséget. 

Szakképzett edzőink az ELTE korábbi diákjaiként min-
dent megtesznek, hogy a résztvevők igazi egyetemi 
légkörben, felejthetetlen élményekkel gazdagodjanak.

Az egyetemi sport mindenkié!

Simon Gábor
BEAC igazgató


