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I. ELTE INFO-PARK KUPA 

Ezúton szeretettel meghívjuk cégüket az I. ELTE Info-Park kispályás labdarúgó 
kupára. 

 
Az ELTE Info-Park kupa célja, egy olyan sportolási lehetőség teremtése, melyen keretén belül az 
ELTE környezetében működő cégek össze tudják mérni tudásukat a pályán. Az ELTE és a BEAC 
fontosnak érzi élő kapcsolat kialakítását az egyetem környezetében működő vállalatokkal, cégekkel.  
 
A torna fővédnöke: Dr. Mezey Barna, az ELTE rektora 

 

 
Tervezett időpont: 
 
2013. november 23-24.  
 
Játéknapok: 
 
Szombat délután 
Vasárnap délelőtt 
 
(pontos időpont a csapatok számától függően) 
 
További információ: 
 
Sajben Marcell 
Tel.: 0630/5691177 
E-mail: marcell.sajben@gmail.com 
 
Fedasz Vivien 
E-mail: szervezes@beac.elte.hu 
 
Simon Gábor 
Tel.: 0630/7737286 
E-mail: simon.gabor@beac.elte.hu 
 
 
 

 
 

 
Helyszín: 
ELTE Bogdánfy úti sporttelep, sátorral fedett 
műfüves pályái 
1117 Budapest, Bogdánfy Ödön utca 10/A 
 
Nevezési díj: 18 000 Ft  
 
Díjzás: 1-3. hely kupa, oklevél, pezsgő 
 
Térkép:
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Nevezés, lebonyolítás 
   
Egy cég több csapatot is indíthat, illetve kisebb cégek esetén lehetőség van közös csapat indítására 
is. A csapatok kizárólag a vállalat alkalmazásában álló személyekből illetve maximum 1 
vendégjátékosból állhat. A csapatok 5+1-es felállásban játszanak. A nevezett csapatokat csoportokba 
osztjuk, a sorsolást a tornát megelőző héten minden csapat részére kiküldjük. A mérkőzéseket a 
BLSZ hivatalos játékvezetői vezetik. A mérkőzés két pályán, párhuzamosan zajlanak.  A 
csoportok első két helyezettje az egyenes kieséses szakaszba kvalifikálja magát. Az egyenes kiesés 
szakaszban a csoportmérkőzések során első helyezett csapatok a másik csoport második 
helyezettjével játszanak, ezt követően a vesztesek a harmadik helyért mérkőznek meg egymással, 
majd a győztesek vívják a döntőt.  
   
A részvétel részletes feltételeit a csatolt szabályzat tartalmazza.  
 
Nevezés a csatolt nevezési lap kitöltésével és az info@beac.elte.hu címre elküldve érvényes. 
  
  

Jelentkezési határidő: 2013. november 8. csütörtök 
 
Jelentkezés: info@beac.elte.hu email címen, a csapatkapitány megjelölésével, és elérhetőségeivel. 
 

 

 
 

Rólunk: www.beac.hu 
 

Az 1898-ban alapított Budapesti Egyetemi Atlétikai Club, a BEAC az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem sportegyesületeként 115 éve áll 
nyitva az aktív és egészséges életmód iránt érdeklődő polgárok előtt. 
Jelenlegi élvonalbeli sportolóinkra, valamint egykori világ- és olimpiai 
bajnokainkra ugyanolyan büszkék vagyunk, mint sok száz amatőr 
tagunkra, hiszen mindannyian közösen építettük és építjük tovább azt 
az eszmeiséget, melyet alapítónk, báró Eötvös Loránd egykoron 
megfogalmazott számunkra 1898-ban. 
 

 
Üdvözlettel:  
az ELTE és a BEAC szervezői 
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