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A verseny célja: 

 
A felsőoktatási intézmények női és férfi hallgatói részére színvonalas bajnoki rendszerben, 

rendszeres versenyzési lehetőség biztosítása cheerleading és performance cheerleading 

szakágban.  A sportág további népszerűsítése, a szabadidő kulturált eltöltése, a felsőoktatási 

intézmények, intézményi sportszervezetek és DSE-k közötti kapcsolatok erősítése továbbá az 

egyetemi-főiskolai országos bajnoki cím eldöntése.  

 

Versenyrendező: 

 
A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS) megbízásából a BEAC. 

 

A BEAC valamint a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség gyakorol minden olyan 

jogkört a sportszervezetek, résztvevők és a bajnokságban közreműködő valamennyi személy 

felett, amelyre a jogszabályok, a MCSZ és a MEFS szabályzatai, valamint a Versenykiírás 

felhatalmazzák. A BEAC és a MEFS jogosult elvégezni minden döntést igénylő egyeztetést. 

A Versenyszabályokkal, Versenykiírással összefüggésben jogosult első fokon eljárni és 

határozatot hozni minden olyan ügyben, amely a Versenyszabályok, és jelen Versenykiírás 

kapcsán a bajnokság lebonyolításával függ össze. 

 

Kapcsolattartás: 

 

cheer@beac.elte.hu 

 

Nagy- Kismarci Bence: 06-30-375-6322 

 

A verseny időpontja és helyszíne: 

 

2021. ÁPRILIS 11.- 14:00 

Budapesti Egyetemi Atlétikai Club 

1117 Budapest, Bogdánfy u. 10/B- BEAC Tornacsarnok 

A versenyek résztvevői, versenyszámok: 

 

MEFOB kategória:  

MEFOB versenyen azok a felsőoktatási intézmények vehetnek részt, amelyek nevezésüket 

határidőre benyújtották és a nevezési díjat befizették. 

 

a. Egy felsőoktatási intézmény hallgatóiból bármennyi csapat nevezhető, a nevezési díjat 

azonban minden benevezett személy után be kell fizetni. 

 

b. MEFOB: korhatár nincs, részt vehetnek a felsőoktatási intézmény beiratkozott nappali, 

levelező vagy esti tagozatos hallgatói, valamint az adott felsőoktatási intézmény volt 

hallgatói. Az abszolutórium megszerzését követő naptári évben még indulhatnak a 

versenyen a hallgatók. (2021-ben a 2020. évben  kelt abszolutóriummal indulhatnak). 



 
 

 

 

A versenyzők hallgatói jogviszony igazolását nevezési határidőre kérjük eljuttatni a 

cheer@beac.elte.hu e-mail címre.  

 

Versenyszámok: 

 

Cheerleading: 

 Senior Partner Stunt 

 Senior All Girl Group Stunt 

 Senior Coed Group Stunt 

 Senior All Girl Team Elite 

 Senior All Girl Team Premier  

 Senior Coed Team Elite 

 Senior All Girl Team Premier  

 

Performace Cheerleading: 

 Senior Freestyle Pom Double  

 Senior Jazz Double  

 Senior Hip- hop Double  

 Senior Freestyle Team  

 Senior Jazz Team  

 Senior Hip- hop Team  

 

Cheerleading és Performance Cheerleading: 

 Show Cheer Team 

 

 

Nevezés: 

 
Nevezési határidő: 2021. március 14.  

 

A nevezés a nevezési lap hiánytalan kitöltése és visszaküldése után válik érvényessé.  

 

MEFOB regisztrációs díj: 1500 Ft/fő 

 

Regisztrációs díj befizetésének határideje: 2021. március 22.  

 

Nevezési díjat a 

Budapesti Egyetemi Atlétikai Club 

1117 Budapest, Bogdánfy u. 10 /B 

OTP bank számlaszám: 11711034- 20023436  -ra 

kérjük utalni. 

(Közlemény: Cheer MEFOB- ’Egyesület neve’) 

 

A regisztrációs díj befizetésének elmulasztása esetén az adott csapat nem versenyezhet! 
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 Díjazás: 

Az 1-3. helyezett díjazásban részesül. 

 

Egyéb rendelkezések: 

 
Minden olyan esetben, amelyről ezen Versenykiírás, illetve a Verseny- és a Szabálykönyv 

nem rendelkeznek a MEFS jogosult dönteni. 

 

 


