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Debreceni Egyetemi Kupa
MIX RÖPLABDA
2016/17 tanév tavaszi DEK mix röplabdaverseny
Versenykiírása

A verseny célja:

A Debreceni Egyetem minden hallgatójának lehetőséget biztosítani, a
Debreceni egyetem sportéletében való aktív részvételre, hogy
felmérjék önmagukat, fejlesszék képességeiket. Felhívjuk a figyelmet
a rendszeres testmozgásra és az egészséges életmód
szokásrendszerének a kialakítására. Versenyalkalom biztosítása az
amatőr és profi sportolók számára, kihasználva a nyílt verseny adta
lehetőségeket. Kiválasztás a MEFS által szervezett szabadidősport
versenyekre. A röplabda-mix versenyen a röplabda sportág
népszerűsítése.

A verseny helye:

DE Klinikai Campus Tornaterem
(Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22)

A verseny ideje:

2017. április 26. 17.00-tól
(sok csapat nevezése esetén új időpontok kerülnek meghirdetésre)

Résztvevők:

Azok a DE hallgatók vehetnek részt, akik legalább négy féléves,
oklevelet adó képzésben, illetve iskolarendszerű képzésben vesznek
részt a verseny időpontjában,
Azok a sportolók vehetnek részt, akik a verseny időpontjában:
az adott félévre beiratkozott (nappali, levelezős, esti távoktatásban
illetve doktorandusz képzésben résztvevő) hallgatói- kari csapatok,
baráti társaságok- , állampolgárságra és életkorra tekintet nélkül,
illetve a DE Sporttudományi Koordinációs Intézet testnevelő tanárai
által szervezett csapatok – Műszaki Sportnapok (MFSN), Agrár
Sportnapok (ASN), Medikus Kupa -, valamint az adott sportágban*
tanórát tartó testnevelő tanárok sportáganként benevezett csapatai**.
(*= ezen testnevelő tanárok által sportáganként minimum egy
benevezett csapat)
(**= csapatsportáganként a benevezhető játékosok száma
csapatonként 12 fő.)
A versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt!
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Helyezések eldöntése,
versenyszabályok:

A döntőbe a selejtezők alapján 3 csapat jut be.
Magyar Röplabda Szövetség versenyszabályai szerint.
A mérkőzésekre max. 12 fő játékos nevezhető!
- a mérkőzések két nyert játszmáig tartanak, a döntőben három nyert
játszmáig
- a férfiak a hármas vonalon kívülről üthetnek
- egyszerre egy csapatban min. három női játékosnak kell a pályán
lenni

Díjazás:

1-3. helyezett éremdíjazásban részesül, valamint az első helyezett
csapat vándorserleget kap.
Azon hallgatók részére, akik ezt előzetesen
igénylik- az online nevezés során - a részvételtől függően, testnevelés
óraként beszámítható.

Nevezés:

sportreg.unideb.hu címen (12 csapat nevezhet maximum)

Nevezési határidő:

2017. április 21. 20.00 óra

Infó:

DE Sporttudományi Oktatóközpont
52/ 512 – 900 /63209
Kuszkó Zsolt- Debreceni Egyetem testnevelő tanár
Email: kuszkozs@sport.unideb.hu

Egyéb:

- Öltözés az OEC tornaterem öltözőjében.
- Értékmegőrzésről mindenki maga gondoskodjon, az öltözőben,
pályán hagyott ruhákért, értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
-A versenyen mindenki saját felelősségre vesz részt!
-A versenypálya talaja műanyag
- Eredményhirdetés folyamatosan a versenyszámok után kerül
megrendezésre.
- Sok csapat nevezése esetén Amatőr és Profi verseny kerül
megrendezésre. Az Amatőr csapat feltétele, hogy nem lehet igazolt,
vagy valaha igazolt játékos 2 főnél több egy csapatban

