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VI. ELTE-INFOPARK KUPA 

Ezúton szeretettel meghívjuk cégüket az VI. ELTE-Infopark kispályás labdarúgó kupára. 
 

Az ELTE-Infopark Kupa célja, egy olyan sportolási lehetőség teremtése, mely keretén belül az ELTE 
környezetében működő cégek össze tudják mérni tudásukat a pályán. Az ELTE-BEAC fontosnak tartja az élő 

kapcsolatok kialakítását, megőrzését, az egyetem környezetében működő vállalatokkal, cégekkel. 
Így szeretnénk hagyományt teremteni, az előző években elkezdődött ELTE-Infopark Kupával. 

 
 
A Kupa időpont: 

 
2018. február 24. 09:00 órától 
 
Helyszín: 

 
ELTE Bogdánfy úti sporttelep, sátorral fedett 
műfüves pályái 

 

 
 
 
További információ: 
 
Sajben Marcell 
Tel.:06/3 06578665 
E-mail: eltese2008@gmail.com 
 

Díjazás:  

 1-3 helyezett kupa 

 1-3 helyezett pezsgő 

 minden csapat: oklevél  

 legjobb kapus  

 gólkirály 
 

Nevezési díj: 20.000Ft/csapat  

 
Térkép: 

 

mailto:eltese2008@gmail.com
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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 2 
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 mérkőzések két pályán, párhuzamosan zajlanak.  A 
csoportmérkőzések után rájátszás következik, aminek lebonyolítása a jelentkezett csapatok 
létszámától függ. Célunk minden csapat számára a legtöbb játékpercet nyújtani.  
   
A részvétel részletes feltételeit a csatolt szabályzat tartalmazza.  
 
Nevezés a csatolt nevezési lap kitöltésével és a eltese2008@gmail.com címre elküldve érvényes. 
  

 Jelentkezési határidő: 2017. február 19. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

BEAC szervezői 
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