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68. SPORTSZAKOS HALLGATÓK SPORTTALÁLKOZÓJA 

 

 

PÉCS 

2022. október 6-7. 

Versenykiírás és programfüzet 



A Pécsi Tudományegyetem Rektora 

A PTE Természettudományi Kar Dékánja 

A PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet Igazgatója 

 

Tisztelettel meghívja Önt és Intézményét  

a 

 

 

68. SPORTSZAKOS HALLGATÓK SPORTTALÁLKOZÓJÁRA 

 

 

 

 

A rendezvény helye: PTE Természettudományi Kar 

   7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 

 

 

A rendezvény ideje: 2022. október 6-7. 

 

 

A rendezvény támogatói: 

- Pécsi Tudományegyetem  

- Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar 

- Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség  
- Pécsi Tudományegyetem TTK Hallgatói Önkormányzat 

- Pécsi Tudományegyetem Sportiroda 

  



Résztvevő egyetemek 

 

 

 

Nyíregyházi Egyetem 

 

 

 

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 

 

 

 

Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem 

 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

 

 

 

Debreceni Egyetem 

 

 

 

Szegedi Tudományegyetem 

 

 

 

Pécsi Tudományegyetem 

 

  



68. Sportszakos Hallgatók Sporttalálkozója 

Tájékoztató 

 

Rendező Intézmény: PTE Természettudományi Kar Sporttudományi és Testnevelési Intézet 

A verseny színhelye: PTE sportlétesítményei 

A verseny időpontja: 2022. október 6-7. (csütörtök – péntek) 

Résztvevők: felsőoktatási intézmények sporttudományi képzésén tanuló, aktív hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező hallgatói. 

Versenyzés: A sporttalálkozón egy hallgató több sportágban is indulhat, ha a sportági 

megkötések, a versenykiírás, valamint az időrend megengedi.  

 

Az SHS sportágai és a sportágankénti maximális keretszámok 

Atlétika:                          12 fő 

Kézilabda (női):              10 fő 

Kosárlabda (ffi):               8 fő 

Röplabda mix:                  9 fő 

Úszás:                               8 fő (4nő+4ffi) 

Kispályás labdarúgás        9 fő 

Hallgatók összesen:       56 fő 

Kísérők:                           6 fő 

 

Szállás: A kiajánlott szálláshelyek listája a korábban kiküldött levélben található. 

Foglalásokat a szálláshelyek megadott elérhetőségein az intézmények intézik saját 

hallgatóiknak és a kísérőknek. Kérjük az ott jelzett határidők betartását!  

Információ: Prókai Judit +36 30 0746492 prokai@gamma.ttk.pte.hu  
 

Étkezés: Pacsirta Étterem. 7624 Pécs, Pacsirta u. 2.  (PTE TTK Campus) 

 

Október 6-án  ebéd: 2700,-Ft+ÁFA (5%) 

vacsora: 2500,-Ft+ÁFA (5%) 

Október 7-én  reggeli: 2500,-Ft+ÁFA (5%) 

ebéd: 2700,-Ft+ÁFA (5%) 

Az étkezés megrendelése a csatolt megrendelőn történik, amelynek visszaküldési határideje: 

2022. szeptember 19. (hétfő) a rendezveny@mevid.hu címre! 

mailto:prokai@gamma.ttk.pte.hu
mailto:rendezveny@mevid.hu


Költségek: Az SHS rendezési költségeit a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar 

Sporttudományi és Testnevelési Intézete fedezi (támogatók segítségével), a résztvevő 

intézményeket a csapatok étkezési-, szállás- valamint utazási költsége terheli. 

 

Nevezések: A sportági nevezések a csatolt sportágankénti nevezési lapokon történnek. 

Kérnénk az intézményeket, hogy 2022. szeptember 19-ig küldjék el a nevezéseket, ezzel 

jelezve a csapatok végleges létszámát és indulási szándékát sportáganként a 

vadaszki@gamma.ttk.pte.hu címre. Az atlétika versenyszámaira a technikai értekezleten, az 

úszás versenyszámaira a versenykiírásnál megadott módon, a mellékletként csatolt nevezési 

lapon, a többi versenyszámra előzetesen kell nevezni! 

Kérjük, hogy az intézmény Tanulmányi Osztályának vezetője által aláírt, hivatalos összesítő 

névsorral igazolják a résztvevő csapatok hallgatóinak indulási jogosultságát, valamint, hogy a 

versenyzők érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkeznek. Az igazolások leadása érkezéskor 

a regisztráción (Papp Gábor Sportcsarnok) történik.  

Kérjük, hogy valamennyi sportoló hozza magával az érvényes diákigazolványát!  A 

verseny helyszínén a versenybíróság kérésére azt be kell mutatni! 

 

 

PROGRAM 

 

2022. október 6. (csütörtök) 

11.00-től 

Regisztráció: PTE Papp Gábor Sportcsarnok (Pécs, Ifjúság útja 6.) 

Szálláshelyek elfoglalása (Szálláshelyszín: megrendelés visszaigazolása szerint)  

Információs központ: Papp Gábor Sportcsarnok bejáratánál 

11.30 – 13.30 

EBÉD – Pacsirta étterem (PTE TTK aula) 

13.30 – 14.00 

ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ  

PTE TTK Papp Gábor Sportcsarnok  

A csapatvezetők intézményenként 10 fő (sportöltözetben) megjelenéséről gondoskodjanak! 

14.10 – 14.30 

Sportági technikai értekezletek  

• Atlétika - atlétika pálya szeminárium terem 

• Női kézilabda – Papp Gábor Sportcsarnok 2. szeminárium terem 

• Férfi kosárlabda – PTE ÁOK csarnok (Jakabhegyi út 6.) 



• Mix röplabda – PTE GYÁIG Deák Ferenc Ált. Isk. tornaterme (Őz u. 2.)  

• Úszás – Papp Gábor Sportcsarnok 1. szeminárium terem 

• Kispályás labdarúgás – PEAC Stadion (Stadion utca 2.) 

14.30 

VERSENYEK, MÉRKŐZÉSEK 

Atlétika    15.00 PTE TTK atlétika pálya 

Női kézilabda   14.30 PTE TTK Papp Gábor Sportcsarnok  

Férfi kosárlabda  14.30 PTE ÁOK csarnok (Jakabhegyi út 6.) 

Mix röplabda   14.30 PTE GYÁIG Deák Ferenc Ált. Isk. tornaterme (Őz u. 2.) 

Úszás    14.30 PTE TTK Papp Gábor Sportcsarnok uszoda  

Kispályás labdarúgás  14.30 PEAC stadion (Stadion utca 2.) 

18.00 – 22.00 

VACSORA - Pacsirta étterem (PTE TTK aula) 

20.00  

Baráti találkozó: VIP vendégek, csapatvezetők részére (Café Paulus, különterem Ifjúság útja 

4.) 

21.00 

Hallgatói zenés összejövetel (helyszín a későbbiekben kerül megnevezésre) 

2022. október 7. (péntek) 

07.00 – 09.00 

REGGELI - Pacsirta étterem (PTE TTK aula) vagy a szálláshelyeken (foglalás típusa szerint) 

08.00 

Labdajáték helyosztók és eredményhirdetés a sportágak helyszínein 

Női kézilabda   PTE TTK Papp Gábor Sportcsarnok  

Férfi kosárlabda  PTE ÁOK csarnok (Jakabhegyi út 6.) 

Mix röplabda   PTE GYÁIG Deák Ferenc Ált. Isk. tornaterme (Őz u. 2.) 

11.30 – 14.00  

EBÉD - Pacsirta étterem (PTE TTK aula) 

Hazautazás 

A rendezők a programváltozás jogát fenntartják, arról a csapatokat időben tájékoztatják!  



Sportági felelősök: 

Atlétika: Dr. Váczi Márk (vaczi@gamma.ttk.pte.hu) 

Kézilabda: Dr. Paic Róbert (paic@gamma.ttk.pte.hu)  

Kosárlabda: Hengán Hunor (hunor_hengan@yahoo.com)  

Röplabda: Németh Zsófia (zsofia09@gmail.com) 

Úszás:  Dr. Tóvári Ferenc (toferenc@gamma.ttk.pte.hu)  

Kispályás labdarúgás:  Dr. Németh Zsolt (zsolt.nemeth@gamma.ttk.pte.hu)  

 

 

 

Pécs, 2022. szeptember 8. 

 

 

Dr. Váczi Márk 

intézetigazgató 
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ATLÉTIKA 

 

Sportági felelős: Dr. Váczi Márk 

vaczi@gamma.ttk.pte.hu  +36 20 297 6362 

A verseny célja: A Sportszakos Hallgatók Sporttalálkozóján belül az atlétika kiírt 

versenyszámaiban a bajnoki cím és helyezések eldöntése, versenylehetőség biztosítása. A 

sportág népszerűsítése, rangjának megerősítése a sportszakos képzésekben. A atlétika sport 

szakmai képviselői számára betekintési lehetőség a sportszakos hallgatók atlétikus 

teljesítményébe. 

A verseny ideje: 2022. október 6. 

A verseny helye: PTE Természettudományi Kar, Pécs, Ifjúság útja 6., műanyag borítású, 

hatsávos, 300m-es atlétika pálya 

A verseny rendezője: Sporttudományi és Testnevelési Intézet, Természettudományi Kar, 

Pécsi Tudományegyetem 

A versenybíróság: 

Elnök: Hajdúné Dr. László Zita 

Elnökhelyettes: Freier Balázs 

Titkár: Marosi Zoltán 

A lebonyolítás rendje: Végleges nevezés a technikai értekezleten. A versenyen 

intézményenként maximum két versenyző indítható egy versenyszámban, valamint egy váltó 

indítható. Egy versenyző két egyéni és a váltó számban indulhat. 

Versenyszámok és időrend: 

15.00 ffi 100m időelőfutam 16.10 női 100m döntő 

 női gerelyhajítás 16.20 női távolugrás 

 női magasugrás  ffi magasugrás 

15.20 női 100m időelőfutam 16.30 női 800m időfutam 

 ffi távolugrás  ffi súlylökés (7,25kg) 

15.40 női súlylökés (4kg) 16.35 ffi 1500m időfutam 

16.00 ffi gerelyhajítás 16.45 női 4x300m 

 ffi 100m döntő 17.00 ffi 4x300m 

 

Díjazás: A győztesek elnyerik a Sportszakos Hallgatók Sporttalálkozójának 2022. évi bajnoki 

címét. Az 1-3 helyezett versenyzők éremdíjazásban részesülnek. A Spiriev táblázat alapján az 

egyéni versenyszámokban eldöntött legeredményesebb női és férfi versenyző kupa díjazásban 

részesül. 

mailto:vaczi@gamma.ttk.pte.hu


Egyebek: A versenyen kézi időmérést alkalmazunk és a MASZ versenyszabályai érvényesek. 

100m-es síkfutásban és az ügyességi versenyszámokban döntőt tartunk. Egy versenyszámban 

háromnál kevesebb induló estén a versenyszámot nem rendezzük meg. 

Magasugrás kezdőmagasság és magasságemelések: 

Nők: 140-145-150-155-160-163-166-169 +2cm 

Férfiak: 170-175-180-185-190-195-198-201-204-207-210 +2cm 

  



NŐI 

KÉZILABDÁZÁS 

 

Sportági felelős: Dr. Paic Róbert 

paic@gamma.ttk.pte.hu    +36 30 619 1403 

 

A verseny védnöke: Kakas Mariann, elnök Baranya Megyei Kézilabda Szövetség (felkérés 

alatt) 

A verseny célja: a sportág népszerűsítése, versenyalkalom biztosítása a meghívott 

intézmények hallgatói számára. Sportszakmai fejlődés lehetősége, sportkapcsolatok 

létesítése és ápolása. Bajnoki helyezések eldöntése. 

A verseny helye: Papp Gábor Sportcsarnok (PTE TTK, Ifjúság útja 6.) 

A verseny ideje: 2022. október 6. 14.30-tól és 2022. október 7-én reggel 08.00 

órától Technikai értekezlet: 2022. október 6. a 13:30-as megnyitó után a Detre Pál 

teremben (Sportcsarnok, 2-es szemináriumterem) 

A verseny rendezője: PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet. 

Versenybíróság elnöke: Dr. Paic Róbert 

VB titkára: Varga András 

 

A verseny résztvevői: a központi kiírás szerint nevezett intézmények csapatai 

Igazolás: diákigazolvánnyal és érvényes (sport)orvosi igazolással. 

A verseny lebonyolítása: a beérkezett nevezések alapján a selejtezőket két csoportban, 

körmérkőzéses formában bonyolítjuk le. A csoportbeosztás sorsolása a technikai 

értekezleten történik. A csoportokban kialakult sorrend alapján a csoportelsők a bajnoki 

címért, a csoport másodikak a 3-4. helyért, a csoport harmadikak az 5-6. helyért mérkőznek. 

Eredményszámítás: A győztes csapatok 2, a vesztes csapatok 0 pontot kapnak, döntetlenért 1 

pont jár. Két csapat azonos pontszáma esetén az egymás elleni eredmény a döntö, míg hármas 

körbeverésnél a gólkülönbség alapján történik a besorolás. Sportági rendelkezések: Az alábbi 

kivételektől eltekintve a MKSZ érvényben lévő játékszabályzata érvényes.  

Csapatlétszám: 10 fő + 1 fő kísérő (tanár, edző)  

Játékidő: Két félidő 20 perces futóórával, félidők között 5 perces szünettel. Időkérés: 

Félidőnként 1 időkérés áll a csapatok rendelkezésére. Az időkérés hossza 1 perc 

Díjazás: az 1-3. helyezettek érem díjazásban részesülnek. Különdíjat kap a 

legeredményesebb góllövő, a legtechnikásabb játékos és a legjobb kapus. 
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Egyéb: Kérjük a csapatokat, hogy legalább két különböző színű számozott mezt 

szíveskedjenek magukkal hozni. A technikai értekezleten a csapatnévsort, a mezszámot és a 

mezszínt le kell adni. Az eredményhirdetést a helyosztók után a verseny helyszínén tartjuk. 

A mérkőzések időrendje 

2022. október 6. (csütörtök) 2022. október 7. (péntek) 

1. mérkőzés:14.30-15-30 A/1-A/2 1. mérkőzés: 08.00-09.00 A/3-A/1 
2. mérkőzés:15.30-16.30 B/1-B/2 2. mérkőzés: 09.00-10.00 A/2-A/4 

3. mérkőzés:16.30-17.30 A/2-A/3 3. mérkőzés: 10.00-11.00 B/3-B/1 

4. mérkőzés: 17.30-18.30 A/4-A/1 4. mérkőzés: 11.00-12.15 A/3h. – 

B/3h. 

5. mérkőzés: 18.30-19.30 B/2-B/3 5. mérkőzés: 12.15-13.30 A/2h.-B/2h. 

6. mérkőzés: 19.30-20.30A/4-A/3 6. mérkőzés: 13.30-14.30 A/1h.-B/1h. 

 

  

Eredményhirdetés: az összes mérkőzés után 

Bemelegítés: A csapatoknak minden mérkőzés előtt 10 perc bemelegítés áll a 

rendelkezésére. A további bemelegítés a sportcsarnok területén és a kinti beton pályán. 

Labdákról a bemelegítésre és a mérkőzésre a csapatok gondoskodnak. 

 

Kérjük a résztvevőket, hogy értéktárgyaik megőrzéséről gondoskodjanak! 

 

A verseny támogatói: PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet, Baranyai Megyei 

Kézilabda Szövetség, Pécsi Egyetemisták Sportért Szervezete (PESE) 

  



FÉRFI KOSÁRLABDA 

 

Sportági felelős: Hengán Hunor 

hunorhengan@gmail.com +36 20 332 9043 

A verseny célja: a sportág népszerűsítése, versenyalkalom biztosítása a meghívott 

intézmények hallgatói számára. Sportszakmai fejlődés lehetősége, sportkapcsolatok 

létesítése és ápolása. Bajnoki helyezések eldöntése. 

A verseny helye: POTE Csarnok,  Pécs ,  Jakabhegyi  út  6 .  7624  

A verseny ideje: 2022. október 6. 14.30-tól és 2022. október 7.-én reggel 08.30 órától 

Technikai értekezlet: 2022.október 6. 14.00 óra, 

A verseny rendezője: PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet. 

Versenybíróság: 

Elnök: Hengán Hunor  

Titkár: Lenger L. 

A verseny résztvevői: a központi kiírás szerint. 

Igazolás: diákigazolvánnyal és érvényes sportorvosi igazolással. 

A verseny lebonyolítása: a hat csapat két csoportban körmérkőzések, majd a csoport 

győztesei a bajnoki címért, a csoportok második helyezettjei a harmadik helyért, a csoportok 

harmadik helyezettjei az 5. helyért játszanak. A nevező csapatok számát tekintve, a verseny 

lebonyolításának menete változhat, ennek konkretizálása a technikai értekezleten történik.  

Nevezhető játékosok száma: 8 fő/csapat 

Játékidő: mérkőzésenként 4X10 perc (futó órával), félidőnként egy időkéréssel (60 mp). 

Szünet: negyedek között 1 perc, félidei szünet 5 perc 

Csoportbeosztás: a technikai értekezleten, sorsolással.  

 

Idő Résztvevő csapatok Eredmény 

14:30 – 15:20 A1 – A2  

15:30 – 16:20 B1 – B2  

16:30 – 17:20 A1 – A3  

17:30 – 18:20 B1 – B3  

18:30 – 19:20 A2 – A3  

19:30 – 20:20 B2 – B3  

8:30 – 9:20 A csoport 3. – B csoport 3.  

9:30 – 10:20 A csoport 2. – B csoport 2.  

10:30 – 11:20 A csoport 1. – B csoport 1.  

11:25 Eredményhirdetés  
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Díjazás: az 1-3. helyezettek érem díjazásban részesülnek. Különdíjat kap a torna 

legértékesebb játékosa (MVP) 

Egyéb: A verseny lebonyolítása az említett időkorlátok kivételét tekintve F I B A  szabályok 

szerint történik. Minden egyéb esetben a Versenybíróság dönt. 

Mérkőzéslabdáról a rendezők gondoskodnak. 

A technikai értekezleten a csapatnévsort, a mezszínt és a mez számot le kell adni! 

Kérjük a résztvevőket, hogy értéktárgyaik megőrzéséről gondoskodjanak! 

  



Röplabda 

Sportági felelős: Németh Zsófia 

zsofia09@gmail.com +36 30 630 5009 

A verseny célja: A mix röplabda népszerűsítése, versenyalkalom biztosítása a meghívott 

intézmények hallgatói számára. Sportszakmai fejlődés lehetősége, sportkapcsolatok létesítése, 

ápolása. Bajnoki helyezések eldöntése.  

A verseny helye: PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Deák Ferenc Gimnázium és 

Általános Iskolája, 7624, Pécs, Őz utca 2.  

A verseny ideje: 2022.10.06. 14:30- 2022.10.07. 12:00 

Technikai értekezlet ideje: 2022.10.06. 14:10 

A verseny rendezője: PTE-TTK Sporttudományi Intézet 

Verseny résztvevői: A központi kiírás szerint 

Igazolás a részvétel szabályosságáról: diákigazolvánnyal, és érvényes sportorvosi 

igazolással. 

A verseny lebonyolítása:  

Vegyes rendszerben: két csoportban körmérkőzések (1. napon), majd a csoportok győztesei a 

bajnoki címért, a második helyezettjei a harmadik helyért, a harmadik helyezettek pedig az 5. 

helyért játszanak. (helyosztók: 2. napon) 

Díjazás: Az első 3 helyezettet éremmel díjazzuk, illetve a legjobb férfi, és női játékost is.  

Játékszabályok: A játékszabályok az alábbiakon kívül megfelelnek a röplabda hivatalos 

játékszabályának, tehát az MRSZ és a Nemzetközi Röplabda Szövetség által elfogadott, és 

érvényben lévő játékszabályoknak:  

1. A pályán mindig kötelező legalább 3 női játékosnak tartózkodnia.  

2. A férfi játékosok a támadó vonalon belülről csak talajról végezhetnek el támadást, 

tehát az ellenfél térfelére felugrásból nem juttathatják át a labdát, és felugrásból a 

sáncra sem játszhatják rá azt. (sánc nem számít támadásnak) 

3. a mérkőzést 2 nyert 15-ös szettig játsszák, kivéve a helyosztók esetében, ugyanis a 

pénteki napon kerülnek ezek lebonyolításra, és mindegyiket kettő nyert 25-ös 

szettig játsszák. 

4. játszmánként csak egy időkérés lehetséges 

5. térfélcserét követően nem 3, hanem 1 perc áll rendelkezésre, hogy a játékosok 

ismét elfoglalják kezdő pozíciójukat. 

6. mérkőzések előtt a pályán már nem lesz lehetőség melegíteni, ezt minden csapat 

egyénileg próbálja meg megoldani, a mérkőzés kezdetéig. 
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Egyéb:  

- a mérkőzések eredményénél először a szettarányt majd a pontarányt vesszük 

figyelembe, holtverseny esetén pedig szintén ilyen sorrendben haladunk előre az 

ítélethozáskor az egymás elleni eredményeket figyelembe véve.  

- labdáról az érintett csapatok gondoskodnak a bemelegítéshez.  

- a mérkőzések későbbiekben kiírt kezdési időpontjait minden csapat kérjük, hogy 

tartsa, amennyire csak lehetséges. 

- A rendező fenntartja a változtatás jogát a versenykiírással kapcsolatban, amiről az 

érintetteket a megfelelő időpontban tájékoztatja.  

  



ÚSZÁS 

 

Sportági felelősök: Dr. Tóvári Ferenc, Katona Máté  

toferenc@freemail.hu, katonamate91@gmail.com +36 70 7796263 

Verseny célja: Sportág népszerűsítése, versenylehetőség biztosítása a meghívott intézmény 

hallgatói számára. Sportszakmai fejlődés lehetősége, sportkapcsolatok létesítése és ápolása. 

Bajnoki helyezések eldöntése.  

Verseny helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi kar 25 méteres fedett 

uszodája, Pécs, 7624 Ifjúság út 6.  

Verseny ideje: 2022.10.06. Kezdés a megnyitó után.  

Nevezés: Előnevezés online formában a katonamate91@gmail.com címen, a nevezések 

megerősítése a sportági technikai értekezleten. Az egyéni számok esetében intézményenként 1 

hallgató nevezhető minden számban (1 férfi és 1 nő).  

Verseny rendezője: PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet  

Versenybíróság:  

Elnök: Dr. Tóvári Ferenc 

Titkár: Katona Máté  

Verseny résztvevői: Központi kiírás szerint 

Igazolás: Diákigazolvánnyal és a nevezés megerősítésével a technikai értekezleten.  

Versenyszámok sorrendje: 

1. 50m férfi gyorsúszás    6. 50m női hátúszás 

2. 50m női gyorsúszás   7. 50m férfi pillangóúszás 

3. 50m férfi mellúszás   8.50m női pillangóúszás 

4. 50m női mellúszás   9. 4x50m férfi vegyesúszó váltó 

5. 50m férfi hátúszás            10. 4x50m női vegyesúszó váltó 

       11. 8x50m mix gyorsváltó 

 

A verseny lebonyolítása és a helyezések eldöntése: 

- A versenyzőket a nevezési lapon feltüntetett időeredmények alapján soroljuk 

időfutamokba. A helyezéseket az előfutamok időeredményei alapján állapítja meg a 

versenybíróság.  

- A helyezések eldöntésénél holtverseny nem lehet, ebben az esetben -a FINA 

szabályok szerint- szétúszásra kerül sor.  

- Az intézmények közötti pontverseny értékelésénél a központi versenykiírásban 

szereplő pontrendszer van érvényben.    

- A versenyen az egyrajtos szabály van érvényben 

- A helyezések eldöntése az időelőfutamok eredménye alapján kerül megállapításra.  
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Díjazás: 

- 1-3 helyezettek éremdíjazásban részesülnek.  

- A versenyzők eredményei a központi kiírásban ismertetett pontrendszer szerint 

beleszámítanak az intézmények közötti versenybe!  

  



KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS 

 

Sportági felelős: Dr. Németh Zsolt  

zsolt.nemeth@gamma.ttk.pte.hu +36 30 329 3132 

A verseny célja: a labdarúgás népszerűsítése, versenyalkalom biztosítása a meghívott 

intézmények hallgatói számára. Sportszakmai fejlődés lehetősége, sportkapcsolatok létesítése 

és ápolása. Bajnoki helyezések eldöntése. 

A verseny helye: PTE PEAC Sportkomplexum, Pécs, Stadion utca 2.  

Műfüves sportpálya, 3 db kispálya kialakításával. 

A verseny ideje: 2022. október 06. (csütörtök) 15.00-tól – 17.55 óráig 

A technikai értekezlet időpontja: 2022. október  06. (csütörtök) 14.30 óra 

A technikai értekezlet helyszíne: PTE PEAC Sportkomplexum, Pécs, Stadion utca 2.   

A verseny rendezője: PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet  

Versenybíróság: 

Elnök: Dr. Németh Zsolt      

Titkár: Fazakas András 

A verseny résztvevői: A központi kiírás szerint. Diákigazolvánnyal és érvényes sportorvosi 

igazolással minden játékosnak rendelkezni kell, melyet a versenybíróság ellenőriz. Ezek 

hiányában, az adott játékos nem léphet pályára. Profi játékosok (NB1, NB2-es nagypályás, 

futsal) is pályára léphetnek, ha az egyetemükkel aktív hallgatói jogviszonyban állnak. 

A verseny lebonyolítása: a hét csapat két csoportban körmérkőzéseket játszik. Az A 

csoportban 3, a B csoportban 4 csapat kap helyet. A csoportok sorsolása a sportági technikai 

értekezleten történik. A csoportmérkőzések és utána a helyosztók október 6-án (csütörtök) 

15.00 órától 17.55 óráig tartanak 3 pályán. A csoportok első helyezettjei az 1.2. helyért, a 

csoportok második helyezettjei a 3.4. helyért a csoportok 3. helyezettjei az 5.6. helyért 

játszanak.  

Játékidő: Csoportmérkőzések esetén 2x15 perc, helyosztók esetén 2x20 perc. 

Díjazás: az első csapat kupát nyer, az 1-3. helyezettek éremdíjazásban részesülnek. 

Különdíjat kap a legjobb játékos és a legjobb kapus.  
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Szabályok: 

 Pálya: 20 m x 40 m műfüves szabadtéri pálya.  

 Felszerelés: stoplis cipőben nem lehet játszani, illetve műfüves cipőben lehet játszani. 

Sípcsontvédő használata nem kötelező. 

 Játékosok száma: 5+1 (5 mezőnyjátékos+1 kapus).  

Benevezhető játékosok száma: 9 fő 

 Csere folyamatosan, saját térfélen. 

 Labda: 5-ös méretű. 

 Játékvezetők: hivatalos játékvezetők vezetik a mérkőzéseket. 

 További szabályok a kispályás labdarúgás szabályai szerint. 

Helyezések eldöntése:  

Győzelem:  3 pont 

Döntetlen  1 pont 

Vereség: 0 pont 

A csoportmérkőzések helyezéseinek megállapítása: 

Pontszám, gólarány, több rúgott gól, egymás elleni eredmény, sorsolás 

A helyosztó mérkőzések helyezéseinek magállapítása: 

A rendes játékidőben elért döntetlen esetén három-három büntetőrúgás következik 

csapatonként. A kezdés sorsolással történik. 3:3 esetén a büntetőrúgásokat a benevezett többi 

játékos felváltva folytatja az első hibázásig. Amennyiben ez is döntetlen, úgy ismét 

büntetőrúgások következnek a fentiek szerint. 

A mérkőzések helye és időrendje 7 csapat esetén: 

1. pálya  2. pálya  3. pálya 

A1-A2  B1-B2   B3-B4  15.00 óra 

A1-A3  B1-B3   B2-B4  15.45 óra 

A2-A3  B1-B4   B3-B2  16.30 óra 

Helyosztók: 

5-6. hely  3-4. hely  1-2. hely 17.15 óra 

Eredményhirdetés: 18.10 óra 

A csoportbeosztások sorsolása a technikai értekezleten történik.  

A mérkőzések pályabeosztása és ideje a beérkező csapatok létszámától függően 

változhat.  

Kérjük a résztvevőket, hogy értéktárgyaik megőrzéséről gondoskodjanak!  



SHS HELYSZÍNEK 

Kispályás 

labdarúgás 

Kézilabda, Úszás 

Atlétika 



 

K
o

sárlab
d

a
 

A
tlé

tika
 K

é
zilab

d
a 

Ú
szás 

R
ö

p
lab

d
a 


