
  

II. BUDAPESTI EGYETEMI-FŐISKOLAI CURLING 

CSAPATBAJNOKSÁG 

 
 

“A curling a harmadik sportág, amiben magyar válogatott színeiben képviselhettem hazánkat. Számomra egy igazi 
felnőttkori szerelem! Egy játék mögé bújtatott csodálatos téli sport!” 
– Béres Alexandra, fitnesz-világbajnok és curling Európa-bajnok 

 

 

 

Rendező: Budapesti Egyetemi Atlétikai Club / Budapesti Egyetemi Főiskolai Sportszövetség 

 

Időpont: 2019. november 30. (szombat) 17:30 – 23:00 óráig, 17:15-től gyülekező a csarnok előtt. 

 

Helyszín: Jégkert, 1027 Budapest, Bakfark Bálint u. 2. 

 

Nevezési határidő: 2019.11.25., 24:00. 
 

Nevezési díj: 500 Ft / fő (egy csapat min. 3 fő). A nevezési díjat kezdés előtt, a helyszínen tudjátok majd rendezni. 

 

A második oldalon található jelentkezési lappal tudod véglegesíteni a nevezést (feltétele: felsőoktatási 

jogviszony), amelyet aláírva az alábbi címre szükséges visszaküldeni: zsuzsannakovacs21@gmail.com.  

A nevezést három napon belül visszaigazoljuk. 

  

Program: 

 

 megnyitó, 

 elméleti oktatás (eszközök használata, szabályok, stb.), 

 gyakorlati oktatás (a sportág gyakorlati alapjai: kicsúszás, kőelengedés, söprés, stb.), 

 bajnokság és éremátadás. 

 

A bajnokság lebonyolításáról a nevezési határidőt követően fogtok értesítést kapni a megadott e-mail címen.  

 

Díjazás: az I-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek. 

 

Szükséges ruházat: Tisztára mosott, simatalpú sport- vagy edzőcipő, meleg sportruházat.  

 

 

Az I. Budapesti Egyetemi - Főiskolai Curling Bajnokságról készült videó: 
https://www.youtube.com/watch?v=9_mVFUyOaVM&t=4s 

 

 

További információ: +36 20 599 6754  

 

Eredményes versenyzést kívánunk! 

Kovács Zsuzsanna 

BEAC, Curling Szakosztályvezető  
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II. BUDAPESTI EGYETEMI-FŐISKOLAI CURLING CSAPATBAJNOKSÁG 

2019.november 30. 

JELENTKEZÉSI LAP 

 

Csapat neve: 

Intézmény neve:  

Intézmény elérhetősége: 

Csapatkapitány neve:  

Csapatkapitány e-mail címe: 

Csapatkapitány telefonszáma: 

 

Játékosok adatai (egy csapat minimum 3 fő) 

  
Név 

 

 
Születési dátum 

 
Neptun kód 

Játékos 1:    
Játékos 2:    
Játékos 3:    
Játékos 4:    
 

 

 

A jelen adatlap aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club és a Budapesti Egyetemi Főiskolai Sportszövetség a jelen adatlapon 

feltüntetett személyes adataimat az adatkezelésre vonatkozó mindenkori jogszabályi rendelkezések szerint kezelje. Tudomásul veszem, hogy a jelen 

nyilatkozatom aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club, a Budapesti Egyetemi Főiskolai Sportszövetség és a Magyar Curling 

Szövetség által kezelt alábbi közösségi médiumokban (Facebook, Instagram, YouTube, Honlap) az arcképemet, illetve teljes alakos képemet vagy rólam készült 

videó felvételt – kizárólag a curling sport népszerűsítése és hírközlés céljából közzétegye. Továbbá a curling-sport érdekében, híreket, cikkeket, interjúkat 

jelentessen meg rólam. Tudomásul veszem, illetve tájékoztatást kaptam arról, hogy jelen nyilatkozatomat jogosult vagyok vissz avonni, illetve külön kérelemre 

kérhetem a megjelenéseim törlését. 
 

Dátum:  

         _____________________________________ 

                                  Csapatkapitány aláírása 


