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KÖSZÖNTÖ
Kedves Elsőévesek!

Kedves sportolni vágyó Gólyalányok és Gólyafiúk!

Simon Gábor vagyok az ELTE EHÖK sportügyi
alelnöke, az ELTE hallgatói és dolgozói sportegyesületének

Sánta Dorina vagyok, a Tanító- és Óvóképző Kar
negyedéves hallgatója. Az én feladatom az, hogy
Sportkoordinátorként tájékoztassalak benneteket a sportolási,
szurkolási lehetőségekről és hogy bizalommal forduljatok
hozzám, ha bármilyen kérdésetek adódna.

az ELTE SE-nek az ügyvezető elnöke. Történelmet és
politológiát tanulok az egyetemen. Mindig is fontosnak
éreztem a sport szerepét a fiatalok életében. Ennek
érdekében szeretnélek Téged is arra buzdítani, hogy mozogj,
sportolj minél többet, hogy a tanulásban, a munkában

Az ELTE-n a Sportösztöndíjasok által szervezett
edzések jelentik az egyik sportolási lehetőséget. Több, mint
20 sportágból választhatjátok ki számotokra a megfelelőt.

hatékonyabb legyél és azért, hogy a rövid egyetemi éveid
alatt minél több ismeretségre, barátságra tegyél szert! A
sportpályák a kapcsolatteremtés legjobb helyszínei! Tudjuk,
hogy számos fontos ötlet, terv, komoly döntés (politikai,
gazdasági) teniszpályákon, focipályákon születik meg!

Ezekre az edzésekre invitálunk most benneteket!
Válogathattok kedvetekre kinek csapatsport, kinek

Miért fontos, hogy az ELTE keretein belül sportolj? Az
1635 óta fennálló intézmény hallgatójának lenni dicsőség és
felelősség is egyben. Büszkeséggel tölt el, hogy az
egyetemed csapatában játszhatsz, sportolhatsz.
Csapattársaiddal, hallgatótársaiddal közösen olyan

egyéni, ki természetben szeretne sportolni, ki földön, vízben
vagy hegyen…
Ezen kívül különféle sportnapokon, sportfesztiválokon,
bajnokságokon várunk Titeket!

programokban vehettek részt, amin keresztül a közös
élmények egy olyan ELTE identitást alakíthatnak ki bennetek
három-öt év alatt, ami életetek végéig elkísér és meghatározó
része lesz a mindennapjaidnak!
Azért, hogy egy jól működő ELTE-s közösséget

Kívánok Nektek mozgásban gazdag évet!

kialakítsunk közösen, Neked is tenned kell. Akár szervezz és
dolgozz velünk! Legyél tagja valamilyen csapatnak, járj
meccsekre, rendezvényekre! Az ElteOnline-on megnézheted
a beszámolókat, riportokat, videókat az eseményekről! A
sport.elte.hu oldalon pedig tájékozódhatsz mindenről, ami
sport!
Gyere és sportolj az ELTE-n!!!
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Elérhetőség:

Elérhetőség:

Simon Gábor
E-mail:
sport@ehok.elte.hu
eltese2008@gmail.com
Tel: 0620/541 28 71

Sánta Dorina
E-mail:
dorina.santa@gmail.com
Tel: 0630/507 23 71

SPORTÁGISMERTETÖK
Ötlabda

rendszerességgel lesznek
megtartva a BEAC
sportcsarnokában! Várunk

Kedves Gólyák!

tehát Mindenkit, aki szeret
mozogni, aki szívesen rúgja,
dobja és üti a labdát egy jó
hangulatú társaságban, akár

Ács Veronika biológia szakos
hallgató és ötlabda sportösztöndíjas
vagyok. Bizonyára most sokan közületek
feltették magukban a kérdést, amit
néhány évvel ezelőtt én is feltettem az
elődömnek: de mi az az ötlabda? A
kérdés természetes, hiszen ez a sport az
egyik legfiatalabb hazánkban. Éppen
ezért szeretném, ha Ti is bepillantást
nyernétek annak a játéknak a
szépségeibe, ami egy maroknyi magyar
sportkedvelő agyából pattant ki immár
több mint 10 éve, s ami
változatosságának és dinamikájának
köszönhetően egyre népszerűbbé kezd
válni Magyarországon.
Valójában öt labdajátékról van

versenyszerűen, akár
csupán az élvezet kedvéért.
A lényeg, hogy együtt
sportoljunk!

Röplabda

Vívás

ELTE Röplabda Baráti Kör (RBK)

Kedves Gólyák!
Ha a tanulás mellett kipróbálnál
valami teljesen újat, ami fizikai kondit,
szellemi fejlődést, és kellemes
kikapcsolódást nyújt akkor itt az idő,

szó, melyek önmagukban is a
legkedveltebb sportok: kispályás foci,
kosárlabda, röplabda, tenisz és
tollaslabda. A sportot 3 fős csapatokban
játsszák, s a csapatok minden tagja

hogy az egyik legrégebbi magyar
hagyományokkal rendelkező sportág, a
vívás mellett tedd le a voksodat! Jól
felszerelt teremben tanulhatod meg a
kardvívás alapjait, a lábmunkától kezdve

mindegyik sportban részt kell, hogy
vegyen. A végeredmény pedig az öt játék
eredményéből tevődik össze. Aki tehát
elszántabb, annak lehetősége van egy
pörgős és izgalmas bajnokságon is

az asszóvívásig. Belvárosban (7. ker.
Király u 71) az egyetem közelében az
ELTE és az UTE lehetőséget teremtett
nektek, hogy egy újabb sportot
tudhassatok magatokénak. Hiba lenne

elindulni. Az általam szervezett edzéseken kihagyni!
az említett öt sportot űzzük felváltva, aki
tehát szereti a labdát, az garantáltan
élvezni fogja az edzéseinket, melyek heti

Az ELTE-n a röplabdázásnak már
jelentős hagyományai vannak. Az ELTE
RBK valószínűleg a legnagyobb létszámú,
igen eredményes hallgatói sportoló
csoport. Több mint 500 tagja van
listánknak, versenyzőinket 10 csapatba
soroljuk. Számos kupát, edzőtábort,
közös programot szervezünk/veszünk
rajta részt. Heti átlag 7-8 edzés közül
lehet majd választani, szint és nem szerint
elkülönítve (kezdőtől a profiig). Számos
alkalommal nyertünk rangos egyetemközi
versenyeket Budapesten, vidéken, sőt
nemzetközi szinten is. Várunk minden
érdeklődőt, kezdőket és középhaladókat
is!

ÖTLABDA

VÍVÁS

RÖPLABDA

Elérhetőségek:

Jelentkezés és további tájékoztatás:

Ács Veronika

Tóth Virág

E-mail:

E-mail: tothvirag12@gmail.com

veronik1225@gmail.com

Tel: 0630/202 92 26

Tel: 0620/203 23 94

Web: wwww.ute1885.hu

Ramotsa Krisztina
E-mail: ramokriszti@gmail.com
Tel: 0630/499 69 94
Kalamár Bence
E-mail: kalamarbence@gmail.com
Tel: 0630/608 24 91
Honlap:
http://www.elterbk.co.cc/
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KÉZILABDA

Kézilabda
Szia kedves gólya!
Schwahofer Anikó
vagyok,spanyol szakos hallgató és a női
kézilabdát szervezem az ELTE-n már
2006 óta. Ezalatt az idő alatt rengeteg
élményben volt részünk a hozzánk
csatlakozó hallgatókkal, és remélem
jövőre Téged is a csapat új tagjaként
köszönthetlek. Együtt játszhatunk
edzéseken, az egyetemek között
rendezett Universitas kupán, a Párizsban
minden évben megrendezésre kerülő
HEC bajnokságon, ahol az elmúlt 3 évben
bajnokként képviseltük az ELTE színeit. A
fiú és a lány csapat között szoros
barátság alakult ki , együtt járunk
edzőtáborba, szurkolunk egymásnak a
meccseken, és gyakran összejövünk
szabadidőnkben is, hogy együtt
szurkoljunk a magyarok sikeréért.
A sportágat úgy gondolom nem
kell senkinek bemutatni, mert hála
Istennek büszkék lehetünk kis hazánk
válogatottjaira,klubcsapataira, akik
sikeresen menetelnek a Bajnokok Ligája
küzdelmeiben, szerintem nincs olyan
ember,aki ne hallotta volna Görbicz Anita
vagy Nagy László nevét.

Elérhetőség
Schwahofer Anikó
E-mail:
schwahoferaniko@katedra.hu
Tel: 0620/546 83 45
Férfi kézilabda:
Pollák Bence
E-mail:
pollakb@freemail.hu
Tel: 0620/542 41 77

4

Az ELTE csapatából lehetőség
nyílik a Híd Unió BP.1.osztályban szereplő
felnőtt női kézilabdacsapatába való
bekerülésre, amennyiben kitartó és ügyes
vagy, így igazolt játékosként részt vehetsz
kupákon, strandkézilabda tornákon, és a
bajnokságban is.
Hetente 2 alkalommal van edzés, hétfőn
19:30-21h között a Spartacus pályán
(Határ úti metrómegállóhoz közel),
csütörtökön 19-20:30 között Csepelen az
ÁMK-ban. Ha van lehetőségünk,akkor
szombaton is edzünk a BEAC
Sporttelepén, de ezt előre egyeztetjük.
Ha kedvet kaptál, hogy
csatlakozz hozzánk, barátokkal élj
egészségesebb életet, hogy azt
csináld,amit szeretsz, akkor gyere le
hozzánk bátran egy edzésre! Mi
szeretettel várunk.
Ha bármilyen kérdésed van írj, vagy hívj,
szívesen válaszolok!

Edzésen találkozunk!

TRX

TRX

•

Szervusztok kedves gólyalányok,
gólyafiúk!
Hogy az egyetemen ne csak az
elméteket pallérozzátok...
Ezúton szeretnénk figyelmetekbe ajánlani
a TRX Suspension treaning eszközzel
történő edzést.
A következő pár mondat tömör
ismertetést nyújt az eszközről.
A TRX Suspension–t az amerikai
haditengerészet elit csapata fejlesztette
ki, de mára az egyik leginnovatívabb
fitness eszközzé vált világszerte. Ez egy
hordozható funkcionális tréning eszköz,
mellyel erőt, egyensúlyt, hajlékonyságot
és az ún. „core” izmok stabilitását lehet
fejleszteni. A tréning lényege, hogy
mindennapi életből vett mozdulatokat
használ (guggolás, kitörés, emelés,
rotáció) és kapcsol össze aktív erőkifejtés
közben. A cél minél több izomcsoportot
megmozgatni minden egyes gyakorlat
során.
Előnyei
•
•
•
•

•
•

rendkívül széles
felhasználhatóság;
erőt és állóképességet fejleszt
egyszerre;
folyamatosan dolgoznak a
stabilizáló izmok;
férfiak, nők egyaránt
használhatják fittségi szinttől
függetlenül;
változatos, élvezetes edzést tesz
lehetővé;
mivel számtalan szögben
végezhetők a gyakorlatok, ezért
az izolált mozdulatokkal
szemben sokkal több izomrostot

ELÉRHETŐSÉGEINK
Tar István György
Tel: 0630/291 77 14
Répási Károly Imre
Tel: 0630/392 20 16
E-mail:
trx.repasi.tar@gmail.com

Gyertek el hozzánk
TRX-ezni!
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•

stimulálnak;
esztétikus, funkcionális izmokat
fejleszt;
rendkívül intenzív edzést tesz
lehetővé, ezáltal felpörgetve az
anyagcserét

Edzők
Tar István György
Másod éves Rekreáció szakos
hallgató vagyok az ELTE PPK-n. A PPK
HÖK Rendezvényszervező Bízottság
Logisztikai koordinátoraként aktív
szerepet vállalok a kari életben, kari
rendezvények szervezésében, a gólyák
beilleszkedésének segítésében. Továbbá
15 éves vízilabda múltra tekintek vissza.
Általában a sportokban otthonosan
mozgok, több edzéstípust is kipróbáltam
már, és a TRX volt a legmeggyőzőbb,
ezért is tudom őszintén ajánlani nektek.
Az edzéseken Karesszal együtt
garantáljuk a jó hangulatot és az
eredményes edzést.

Répási Károly Imre
Másod éves Rekreáció szakos
hallgató vagyok az ELTE PPK-n. A PPK
HÖK Rendezvényszervező Bizottság
Sport koordinátori posztját töltöm be .
Szabadidőmben az újonnan érkező
hallgatókat segítem a
beilleszkedésükben. Több
versenysportban is tevékenykedem.
Egyéni sportként az ELTE színeiben
atletizálok valamint csapatsportként
űzöm a vízilabdát idestova 13 éve. A
TRX-et egy nagyon hasznos kiegészítőés fő mozgás programnak tartom, ezért is
igyekeztem, igyekeztünk Tar barátommal
lehetővé tenni, hogy minél több ELTE-s
hallgató megismerhesse és használhassa
ezt az eszközt.

FUTÁS

Szeretnél futni, de nem tudod,
hogyan kezdj hozzá?
Szeretsz futni, de unalmas
egyedül?
Egy ideje futsz, de érzed, hogy
kellene valami koncepció?
Készülnél egy versenyre és kellene
egy edzésterv?
Csatlakozz Te is a Gepárdokhoz!
Az edző...
• Böszörményi Edit maratonista,
ultramaratonista
• Szabó Gábor maratonista, a Maraton
országos Bajnokság 2. helyezettje, az
Ironman Országos Bajnokság
Váltóversenyén a győztes csapat tagja,
számos utcai futóverseny nyertese.
Legjobb maratoni ideje: 2:27.
A csapat…
• tagjai zömében egyetemisták, de 9-99
éves korig bárki lehet csapattag
• mindenki megtalálhatja a neki
megfelelő gyorsaságú futótársakat
• a jelenlegi futó mezőnyben az egyik
legnagyobb és legeredményesebb
csapat: 2009-ben a Maraton váltó 3.
helyezettje, a Minimaraton
csapatversenyének bronzérmese, a
Bécs-Budapest Szupermaraton 4.
helyezettje, a Félmaratoni Egyetemi
Bajnokság 1. helyezettje, a Maraton
Egyetemi Országos Bajnokság 1.
helyezettje, 2010-ben a Pécs-Harkány
utcai futóverseny 4.(fiúk) és 5.
helyezettje(lányok), a Maraton Váltó 4.
helyezettje, a tatai Minimaraton
aranyérmese...

Elérhetőség
Szabó Gábor
Tel: 0620/777 42 37,
E-mail:
gebregab@gmail.com
Web: http://
polythlon.elte.hu/
content/view/57/80/
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Az edzések.…
• kezdőtől a haladó szintig mindenkinek
• az ELTE Campus közeléből- a BEAC
pályáról indulnak
• változatosak: hegyeken és síkon;
atlétikapályán, Budapest utcáin és
lépcsőkön és persze a Budapest
környéki hegyekben
• résztávozások, hosszú futások,
iramfutások
• tudományosan megalapozott
edzésmódszerekkel
• zömében hegyen, dombos környéken ,
ami az állóképesség fejlesztéséhez
elengedhetetlen
• versenyek beépítése az edzéstervbefőversenyekre formába hozás
• közös edzések és keresztedzési
lehetőség az ELTE Polythlon Triatlon
Klubbal
• időpontja:
• kedd: 18:45-20.30
• csütörtök: 18:45-20.30
• helye: BEAC-pálya (Budapest, XI. ker.
Bogdánfy u. 10., fszt. 12.)
És a plusz...
• közös futóbulik (pl.: éjszakai futások,
városnéző futás, Hófutás)
• szakmai jellegű programok (ahol többet
megtudhatsz az edzéselméletekről,
módszerekről)
• közös kirándulások, futásmentes
aktivitások (bár ez csak ritkán)
• és persze nagyon jó társaság-akik nem
csupán futótársak, hanem egy igazi
csapat!

Gyere és fuss Te is az ELTE
legjobb futóival!

Triatlon
Szeretsz úszni, kerékpározni és futni külön-külön vagy
egyben? Akkor az ELTE a te helyed!

•

Miért pont a triatlon?
• A triatlon a világ leggyorsabban fejlődő multisportja,
amely a három alapsportból (úszás, kerékpározás,
futás) tevődik össze
• A három alapsport önmagában is nagy kihívás, de
ezek kombinációi (triatlon, duatlon, aquatlon) olyan
összetettek és sokrétűek, melyek nemcsak fizikai, de
legalább akkora szellemi erőpróbát is jelentenek
• Mindenki megtalálhatja az egyéniségéhez, alkatához,
felkészültségéhez legjobban passzoló távot és
versenytípust
• Ez az egyetlen olimpiai sportág, ahol a
professzionális, amatőr és para-sportolók is azonos
pályán, azonos távon és azonos időben
versenyezhetnek, éppen ezért demokratikus,
mindenkit befogadó sportág

•
•
•
•
•

Az ELTE Polythlon Triatlon Klub a magyar amatőr
triatlon mezőny legnagyobb és legeredményesebb
klubja
Az edzéseket a Középtávú Magyar Bajnok, Kis Gyula
vezeti
Színes, változatos edzések és edzéshelyszínek
(Margit-sziget, BEAC pálya, Kopaszi-gát)
Az abszolút kezdőtől a haladó, versenyszerű amatőr
kategóriáig mindenki találhat számára megfelelő
edzéstervet és edzéspartnert
Edzőtáborok, sport rendezvények, előadások
sportról, életmódról-vagyis minden ami sport és ami
mögötte van
Jó csapat, ahol nem csak edzőtársakat, de barátokat
is találhatsz.

Miért pont idén?
• Budapest ad otthont a Triatlon Világbajnokságnak,
melyen bárki indulhat, ha teljesít két előversenyt és
befizeti a nevezési díjat (1500 méter úszás, 40 km
kerékpár, 10 km futás)

Miért pont az ELTE?
És miért pont ELTE Polythlon?
• Légy TE is tagja Magyarország legnagyobb egyetemi
triatlon klubjának

Budapesti Triatlon VB – 2010. szeptember 8-12.
Keress minket bizalommal! Örömmel várunk!

Triatlon
Személyes:
Ács Viktor
E-mail:
acsviktor@vipmail.hu
Tel: 0620/387 57 30
Horváth Bernadett
E-mail:
dettihorvath@hotmail.com
Tel: 0670/524 35 48
Web:
http://polythlon.elte.hu

7

Kerékpár
Már az első napokban fel fog
tűnni nektek, hogy egyetemünkre igen
sokan járnak be kerékpárral. Reméljük Te
is közéjük fogsz tartozni, és amikor csak
teheted így jársz be. És ha nem csak
közlekedési eszköznek szeretnéd
használni a bringát, akkor csatlakozz
hozzánk! Legyen akár montid, vagy
országúti kerékpárod velünk tudsz tartani
és ha egyik sincs, egyetemünk jóvoltából
rendelkezésünkre áll néhány kerékpár az
edzések, túrák alkalmára.
Ha meg szeretnéd ismerni a
Fővárost kerékpárral, vegyél részt a
bebiciklizéseinken.
Ha szeretnél túrázni és
megismerni a Budai Hegyvidéket és a
Pilist, tarts velünk a közös gurulásokon.
Ha komolyabban bringázol,
vegyél részt velünk minél több
teljesítménytúrán vagy versenyen

igyekszem a tapasztalataimat és a
montizás fortélyait megosztani veletek.
A hegyikerékpár (mountain bike)
valószínűleg mindnyájatok számára
ismerős, de szeretném, ha egyre többen
nem csak közlekedési eszközként, hanem
az egyik legnagyszerűbb sportágként
tekintenétek.
És miért is ez az egyik legjobb
sport a világon? Amellett, hogy erdei
ösvényeken száguldani, a környező
hegyeket meghódítani felejthetetlen
élmény, nagyon jól fejleszti az
állóképességet és az általános erőnlétet!
A táj szépsége és a nagy odafigyelést
igénylő technikás pálya szinte feledteti
velünk a fizikai erőfeszítést, így ez egy
igazi örömsport!
Ha nincs saját bringád, az sem
probléma. Az ELTE-Polythlon Triatlon
Klub tud biztosítani (ingyen) az
edzésekhez kerékpárokat, sőt együtt
edzhetsz a csapat tagjaival.
A szokásos heti edzések mellett
hosszabb hétvégi túrákkal, technikai
edzésekkel, télen pedig Beac-on görgős
(spinning) edzésekkel tesszük
változatosabbá a felkészülést.

KERÉKPÁR

csapatunkkal.
Tavaly alakult országúti csapatunk
És ha igazán elkap a „gépszíj”...
blogja; www.elteseouti.blog.hu
...próbára teheted Magad a III. ELTE
hegyikerékpáros kupán
...vagy akár elindulhatsz a számos
Hegyikerékpár
montain bike verseny egyikén a csapat
tagjaként az ELTE színeiben!

Sziasztok!
Ha szeretnéd egy jó csapatban a
Pálfy Máté, negyedéves biológus Budai-hegység és a Pilis legszebb tájait
hallgató vagyok, az ELTE-n a
bringával bebarangolni, ne habozz,
hegyikerékpár edzéseket tartom. Ebben a csatlakozz edzéseinkhez és túráinkhoz!
sportágban korábban korosztályos
országos bajnok és válogatott voltam,

Kerékpár:
Ivánfi Csanád
Tel:0620/ 206 91 94
E-mail:
ivanfi.csanad@gmail.com

Hegyikerékpár:
Pálfy Máté
Tel:0620/ 335 07 89
E-mail:
palfy.mate@gmail.com
Web: http://
polythlon.elte.hu
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Futsal
Sziasztok!
Árendás Tamás vagyok
történelem-pedagógia szakos hallgató.
2005 óta koptatom az egyetem székeit,
ezalatt bőven volt alkalmam belekóstolni
az ELTE sportéletébe. A különböző karok
kispályás focibajnokságait végigjárva,
harmadik éve szervezem és játszom az
egyetem futsal /teremlabdarúgó/
csapatában. A csapat heti két alkalommal
tartja edzéseit Budapesten és Budaörsön
és a tavalyi rájátszásba való bejutás után
nagy önbizalommal vág neki a
2010/2011-es NB/II-es bajnokságnak.
Edzéseinket, a Magyarországon nagy
tekintéllyel rendelkező és a női
futsalválogatott is vezető, Tóth Károly
vezeti, így segítségével magas színvonalú
munkát tudunk végezni. és lehetőségünk
van az ország élcsapataival is
edzőmecseket játszani, kapcsolatokat
kialakítani.
Amit a játékról érdemes tudni,
hogy a meccseket 4-es méretű speciális
futsal labdával /sokkal kevésbé pattan/
játszák és 2-szer 20 perc tiszta játékidőt
mérnek. A csapatok 4+1-es felállással
játszanak és félidőnként 5
szabálytalanságot követhető el
büntetlenül, utána ún. 10 méteres
„kisbüntetők” következnek.
Az elmúlt években azt hiszem sikerült
olyan légkört kialakítani, mely a pályán
kívül is szoros barátságokat
eredményezhet, emellett a mérkőzésekre
kilátogató nézősereg is nagy élményt
jelent és a hangulaton túl Magyarország
különböző városaival is

NÖI FOCI
Albert Eszter
Tel: 0620/806 15 95
e-mail:
littlemilkyway@hotmail.com

megismerkedhetsz.
Ha szeretnéd
magad egy magas
színvonalú bajnokságban
kipróbálni, vagy csak
egyszerűen sportolási,
edzési lehetőséget keresel
szeretettel vár az ELTE férfi
és női futsal csapata.

Női Foci
Kedves Gólyalányok!

ELTE SE
Futsal csapata

Szerettek focizni és
lenne kedvetek egy ELTE-s
focicsapat tagjának lenni?
Vidéken játszotok, de nem
tudjátok, az új tanévben hogyan
maradjatok edzésben?

ELTE Kispályás Futball
Bajnokság

Szívesen mozognátok jó
társaságban heti rendszerességgel?
Az ELTE SE női kispályás
labdarúgó csapata közel 10 éves múlttal

Ezen a bajnokságon a karok csapatai
mérkőznek meg egymással minkét
szemeszteren keresztül.
Ne tétovázz! Már a gólyatáborban
a háta mögött várja a futballszerető
szervezd meg a csapatodat!
lányok jelentkezését. Az edzés mellett
Évfolyamtársaidból, szaktársaidból
egész évben hétvégenként
alakítsatok egy 7-8 fős csapatot és
játéklehetőséget is biztosítunk amatőr
bajnokságokban - salakon vagy teremben vágjatok neki az év legnagyobb
sportrendezvényének! Figyelem: a
- , illetve egynapos kupákon. Az
edzéseket szakképzett, korábban NB I-es bajnokságok szeptember végén indulnak!
játékos tartja a BEAC termében.
Jelentkezés, nevezés szeptember elején!
Aki az edzéseken bizonyította
Le ne maradjatok a legnagyobb, egész
tehetségét, annak hasznát venné futsal
éves ELTE-s sporteseményről!
szakosztályunk a női NB I-es futsal
bajnokság küzdelmeiben.
Ha felkeltettük az
érdeklődésedet, jelentkezz!

FUTSAL
Árendás Tamás
Tel: 0620/204 45 23
e-mail:
arendastamas@gmail.com
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Gyertek, játszatok és legyetek Ti az ELTE
bajnokai!

FUTBALL BAJNOKSÁG
TTK/IK/TÁTK
Bosnyák Norbert
eltefoci@freemail.hu;
www.eltefoci.atw.hu
ÁJK
Futó Balázs
jogaszfoci@gmail.com;
www.jogaszfoci.hu
BTK/PPK/TÓK/BGGYK:
Simon Gábor
bolcseszfoci@gmail.com;
bolcseszfoci@gportal.hu

FALMÁSZÁS

Elérhetőségek:
Bodó Máté
Tel: 0630/ 596 49 62
E-mail: maszas.elte@gmail.com

Edzésekről, programokról az
alábbi oldalakon informálódhatsz:
http://www.ujjero.com/
http://sport.elte.hu/

Falmászás
Sziasztok!

Bodó Máté vagyok, Környezettan BSc-s hallgató. 3 éve ismerkedtem meg a falmászással és azóta rendszeresen űzöm
ezt a sportot. 2009 áprilisa óta a falmászás iránt érdeklődő egyetemi hallgatóknak tartok boulder mászóedzéseket. Az
foglalkozásokon, a kezdőknek megtanítjuk a falmászás alaptechnikáit, fejlesztjük kondíciójukat, a haladóknak pedig lehetőséget
biztosítunk arra, hogy mászó tudásukat tovább csiszolják.

De milyen is az a boulder mászás?
A boulder, alacsony falon való, kötélbiztosítás nélküli mászást jelent. Tehát itt nem az a lényeg, hogy minél magasabbra juss,
hanem minél technikásabb utakat mássz meg. A biztonságról általában földre terített szivacs gondoskodik. A mászás e fajtája
kiválóan alkalmas főként a karok, ujjak, a hát erősítésére, illetve a hasat, a lábat és a popsit is megdolgoztatja.

Mit is ajánlunk mi neked?
Először is kimerítő edzéseket, ahol a karok megerősödnek, a hasfalak bekockulnak, a felesleges úszógumik eltűnnek.
Másodszor hétvégi sziklamászásokat, kirándulásokat, mászóversenyeket, és mindenféle mászós programot. Harmadszor pedig
egy jó társaságot, akik minden jó dologra kaphatóak.
Ha felkeltette a mászás az érdeklődésedet, akkor keress meg bártan!
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Természetjárás, túra szakosztály

Sőt, még tanítási szünetekben is
aktívak vagyunk! Ilyenkor leginkább

többnapos, táborozással egybekötött
"csapatépítő" túrára indulunk az ország
szebbnél szebb tájaira, ahol a maximum
Az ELTE-SE Természetjáró
15-20 km-es táv megtétele után még
Szakosztálya szeretettel köszönt az ELTE- alkalom nyílik egyéb szabadidős
n! Ha te is szereted magadba szívni a
programok (strandolás, főzőcskézés, esti
Kedves Gólya!

harmatos mező illatát, ha szívesen
csodálod a naplementét egy csendes
hegytetőről, vagy egyszerűen csak
kimozdulnál egy hosszú iskolapadban/

borozgatás, stb.) beiktatására is.

székben töltött hét után, ne habozz, vedd
fel velünk a kapcsolatot, és irány a
természet!

Minden hónapban egyszer egy könnyű,
de hazánk egy jellegzetesen szép
tájegységén átvezető kirándulást
szervezünk Nektek, amelyek nem
igényelnek az átlagosnál jobb erőnlétet

Csapatunkban az ELTE majd’

TÚRÁZÁS

Ám, ha nem akarsz tag lenni, csak
néha tartanál velünk, az sem gond.

minden karáról találsz túratársakat,
vagy erdőjárói tapasztalatot, csak egy
akikkel megoszthatod az élményt, legyél
kényelmes öltözetet és persze sok-sok
akár teljesen kezdő vagy ultraprofi.
lelkesedést.
Programjainkat hétvégente szervezzük,
ilyenkor ellátogatunk az ország különböző
Ha felkeltettük érdeklődésed, és Te
pontjain rendezett rövidebb-hosszabb
is szívesen járnád velünk a természetet,
teljesítménytúrákra, országjáró
szeretettel várunk a csapatba! Minden
túramozgalmakban veszünk részt (mint
érdeklődőt szívesen látunk!
például az Országos Kéktúra), vagy
egyszerűen csak kinézünk magunknak
egy még meghódításra váró tájegységet,
és bebarangoljuk.

Elérhetőség:
Stumpf Anna
Tel: 06-30/381 53 51
eltetura@gmail.com
http://tura.elte.hu

Keress nyugodtan, nem
eszünk embert…
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Asztalos Mariann

TENISZ

E-mail:
asztalos.mariann@freemail.hu

Tel: 0630/475 08 95
További info:
www.sport.elte.hu és a
www.eltesport.hu
oldalakon is!

Tenisz
Szeretettel köszöntelek Titeket az ELTE-n! Egyetemünkön számos lehetőségetek van arra, hogy kipróbáljátok Magatokat
különböző sportágakban.

Asztalos Mariann vagyok, a PPK pszichológia szakos végzős hallgatója, 4. éve az ELTE sportösztöndíjasa TENISZ
sportágban. Ez idő óta szervezem az edzéseket, versenyeket a hallgatók számára. Egyetemünknek női és férfi csapata is van, a
hallgatók heti rendszerességgel tudnak edzeni az ELTE Sporttelepén, a BEAC-on (Petőfi híd budai hídfőnél) a szorgalmi
időszakban fedett és nyitott salakos teniszpályákon. Az edzések mellett versenyeken is kipróbálhatjátok Magatokat, az ELTE
csapata minden évben képviseli az egyetemet az Országos Egyetemi és Főiskolás Bajnokságon, ahol a sok tenisz mellett a jó
bulik sem maradnak el. Továbbá az Egyetemünk által szervezett sportnapokon, rendezvényeken is számos lehetőségetek van a
TENISZ kipróbálására, versenyzésre.

Ha a tanulás, bulizás mellett szeretnél egy lelkes, vidám, sportbarát TENISZ csapathoz csatlakozni, ha szívesen
kipróbálnád ezt a sportot vagy a már meglévő tudásodat szeretnéd fejleszteni, szívesen összemérnéd erődet ELTE-s és más
egyetemi társaiddal, akkor itt a helyed, jelentkezz csapatunkba!

Amennyiben felkeltettem érdeklődésedet, az alábbi elérhetőségeken várom jelentkezésedet.
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Kajak- Kenu
Kedves Gólyák.
Szili Dániel vagyok, első éves
Immunológia szakirányos PhD hallgatója
az ELTÉnek. 3 éve írtam alá először a
kajak – kenu sportágra megkötött
sportösztöndíjas szerződést.
Azóta szervezem az
egyetemistáknak ezt a sportolási
\kikapcsolódási lehetőséget a soroksári
Duna-ágon az ELTE Vízitelepén. Az
utóbbi 3 évben sikerült kialakítani a
megfelelő edzésformát, ahol nagy
hangsúlyt fektetünk a kezdők képzésére,
és a már evezni tudók állóképességének
fejlesztésére. Idén nyártól bevezetésre
került a evezés utáni szárazföldi edzés,
amelyet szintén az ELTE Vízitelepen
végeztünk Kult Brigitta testnevelés,
rekreáció szakos hallgató segítségével.
Az edzéseket minden héten kedden és
csütörtökön tartjuk, március 31-től
október végéig.
Részt veszünk az ELTE Soksport
Bajnokságán, minden évben szervezünk
egyhétvégés vízitúrát a Soroksári
Dunaágon, illetve csapatépítő vetélkedőt.
Ha felkeltettük az érdeklődéséedet,
látogass el hozzánk.

Aerobic
Sziasztok!
Kovácsik Éva és Rita vagyunk, a
sportolás elkötelezett hívei. Aerobik
versenyző múlttal illetve oktatói
végzettséggel rendelkezünk.
Az aerobik a világon, az egyik
legelterjedtebb női sportág, van hobby és

KAJAK- KENU

verseny változata is. Jane
Fonda, aki elterjesztette a
világban a zenére történő
testmozgást, melynek
lényege: az alakformálás, a
zene pozitív pszichológiai
hatásai, a sport és a
felfrissülés.
Az ELTE-n 2008 óta
van aerobik, ahol mindenki
megtanulhatja az alapokat
vagy pedig fejlesztheti
tudását. Az órák hetente
egyszer vagy kétszer vannak
az ELTE-n. Az óratípusok,
dance, erősítő, stepp. Az
edzéseken mindenki ki tud kapcsolódni a
legjobb zenékre. Az órák díjmentesek!
Ha kedvet érzel magadban egy kis
mozgásra és ki szeretnél kapcsolni,
akkor köztünk helyed!

Az amerikai filmekből már jól
ismert sportág viszont több mint csinos
lányok tánca a foci pályán ez egy igazi
látványos szórakoztató műfaj!
Az ELTE cheerleader csapata
2009-ben alakult és az EGYETLEN
egyetemi cheerleader csapat
Magyarországon. Mindezek ellenére, a
csapat a legtöbb ELTE-s rendezvényen
megmutatja tudását és már nemzetközi

Cheerleading

Kovácsik Rita vagyok az ELTE
cheerleader csapat vezetője, 16 évet
sportoltam versenyszerűen és ebben a 16 versenyt is nyert Párizsban. A lányok
létszáma 30 fő fölött mozog, akik közt
évben több táncsporttal foglalkoztam,
vannak, akik hobbyszinten és vannak,
míg megtaláltam azt a sportot, amiben
akik versenyszerűen sportolnak. A főleg
minden benne van: tánc, erő, szépség és
lányokból álló sportban egy-egy fiú is
siker, ez pedig a cheerleading.
található, akik a komolyabb
A cheerleading magyarul
akrobatikában segítenek nekünk.
hajrázás, szurkolás vagy vezérszurkolás,
Ha kedvet érzel a tánchoz és
egy modern sportág, amely a torna, az
szeretnél az egyetem legismertebb
akrobatika és a tánc elemeit ötvözi.
táncos lányai közé tartozni vagy csak
Elsősorban csapattevékenység, amely
szorosan kapcsolódik más sportágakhoz hobby szinten vagy ránk kíváncsi, akkor
keress meg, akkor köztünk helyed!

AEROBIC

Szili Dániel
Tel: 0630/768 29 41
E-mail: szilidani@gmail.com

főleg az amerikai futballhoz, a
kosárlabdához, a labdarúgáshoz.

JELENTKEZNI és érdeklődni:
evica0504freemail.hu,
rita.kovacsik@hotmail.com

CHEERLEADING
Kovácsik Rita
Web: cheerleader.blog.hu,
E-mail:

További információkat a
http://sport.elte.hu/
news.php honlapon találsz.

rita.kovacsik@hotmail.com,
Tel: 0630/640 83 01
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KOSÁRLABDA
Férfi kosárlabda

"Ha már unod a tanulást,
kikapcsolódást szeretnél és szeretsz
kosárlabdázni akkor jelentkezz Szabari
Krisztiánnál! Hetente két
alkalommal tartunk mozgási
lehetőséget a kosárlabda
szerelmeseinek!
Ha ezt olvassátok akkor nagy
valószínűséggel ti is ELTE hallgatóivá
válltatok, na de most nem erről
szeretnék írni, hanem hogy milyen
sportolási, kikapcsolódási lehetőség
van az egyetemen.
Szeretném bemutatni a
kosárlabda sportágat. Mindenki tudja,
hogy a kosárlabda egy olyan labdajáték,
melyet két öt főből álló csapat játszik. A
játékosok célja, hogy a labdát az ellenfél
csapatának kosarába dobják, illetve
megakadályozzák ugyanebben a másik
csapatot.
Hetente két alkalommal tartunk
edzési lehetőséget a BEAC-on
(Bogdánfy utca 10.). Mindenkit várunk
szeretettel aki szeretne kikapcsoldóni,
új embereket megismerni és esetleg
valami újat tanulni.
Tavaly óta részt veszünk csapatommal a
budapesti egyetemi bajnokságban és
szívesen várjuk új csapattagok
jelentkezését, így lehetőség van
versenyszerűen is űzni ezt a sportágat,
de ha nem szeretnél versenyezni akkor
is kipróbálhatod magad és baráti
társaságod számos egyetemi
sporteseményen (Sportfesztivál,
Éjszakai sportnap, Kari sportnapok stb.)
illetve felveheted tantárgyként is a
kosárlabdát.

Amennyiben felkeltettem az
érdeklődésed, akkor ne habozz!
Jelentkezz! Lehet, hogy pont
rád várunk:D

Kosárlabda bajnokság

Sziasztok, Bordás
András vagyok az ELTE jogi
karának másodéves hallgatója,
valamint sportösztöndíjasként a
kosárlabda sport elkötelezett
híve.
Az egyetemi tanulás során az
agyunkat tornáztatjuk napi szinten,
viszont nagyon fontos a testünk fizikai
karbantartása is. Ennek keretében én a
KOSÁRLABDÁT szeretném ajánlani
nektek!
Idén szeptemberben indul egy
egyetemi kosárlabda bajnokság, az
összes ELTE kar között.
A bajnokság célja, hogy minden
kosárlabda szeretőnek lehetősége legyen
kipróbálnia magát egy amatőr ligában. A
bajnokságban vegyes csapatok küzdenek
majd, tehát nem lesz fiú és lány
bajnokság külön-külön, hanem egy
csapatban játszhatnak majd a
csoporttársak, baráti társaságok. A játék
öt-öt ellen zajlik majd az ELTE
sporttelepén, a BEAC-on, heti egy
alkalommal.
Mindenkit szeretnék bíztatni, hogy
induljon el egy csapattal, így megismerhet
más karokról is embereket, valamint az
„unalmas” egyetemi napokat kiválóan
feldobhatja egy kis kosárlabdával!
A bajnokság helye: BEAC ELTE
sporttelep, 1117 Budapest, XI. kerület,
Bogdánfy Ödön út 10. Az időpont
egyelőre szervezés alatt, további
tájékoztatást szeptember elején tudunk
adni.

FÉRFI KOSÁRLABDA

Azoknak, akik már évek óta
kosárlabdáznak - a korábbi években is
városi vagy középiskolás csapatban
játszottak, diákolimpián vettek részt stb. szeretném ajánlani a jogi kar kosárlabda
csapatát, az ELTE Pert. A csapat az AKE
Basket által (www.akebasket.hu)
szervezett Universitas - egyetemek
közötti - bajnokság „B” ligájában játszik.
Minden héten két alkalommal –hétfőn és
csütörtök este- van edzés, valamint egy
mérkőzés. Akik szeretnének az egyetemi
éveik alatt is komolyan kosárlabdázni,
jöjjenek le az edzéseinkre!
A csapat holnapja: http://
sports.groups.yahoo.com/group/
elte_pudvas/
Edzések helye, ideje: Eötvös József
Gimnázium, 1053 Budapest, Reáltanoda
utca 7. 4.emeleti tornaterem, hétfő és
csütörtök este 20:00 óra.
Ezen kívül az ELTE EHÖK minden
évben több sportnapot is szervez, ahol a
kosárlabda is jelen van, főleg a streetball.
Ezen események idejéről és helyszínéről
mindig év közben kaptok majd
tájékoztatást.
Remélem mindenki megtalálja a neki
tetsző mozgási lehetőséget az
egyetemen, és azon belül is a kosárlabdát
választja
Várunk mindenkit szeretettel az
ELTE kosárlabda sportéletében.

KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG

Szabari Krisztián

Bordás András

E-mail: szkrissz@freemail.hu
Tel: 0630/423 01 16
Web: www.eltecubes.atw.hu

Tel: 0620/335 94 31
E-mail: andrewb2@freemail.hu
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Női kosárlabda
Kedves Leendő Elsőéves!
Először is gratulálok, hogy
felvételt nyertél! Ezek után szeretnélek
beavatni, hogy miért is jó eltésnek lenni
…
Az egyik legfontosabb, hogy van
lehetőség ingyenes! sportolásra!
Deák Dóra vagyok, az ELTE-n
sportösztöndíjas hallgató és én
foglalkozom a női kosárlabdával.
Minden héten egyszer edzést tartok,
valamint az egyetemi csapat (ELTE
Darazsak) edzője is vagyok. Az edzések
helyszíne a BEAC (XI. Bogdánfy út 10.).
Ha úgy érzed kedved van
kosarazni vagy akár csak mozognál
miközben egy jó társaság tagja lehetsz,
ahol új embereket ismerhetsz meg más
karokról is, Neked mindenképp itt a
helyed! Ha régebben kosaraztál már
valahol és szeretnéd folytatni, akkor

az igazán látványos
sportágban! Edzéseink
hétköznap esténként vannak
a Kisstadionban és a
Pesterzsébeti
Jégcsarnokban,
szeptembertől teljes gőzzel,
egészen május végéig.
Edzőnk segítségével
elsajátíthatod a jégkorong
technikáját és a
korcsolyázás alapjait is, de
arra is remek alkalom, hogy
levezesd az egyetem által
okozott feszültséget nálunk!
Csapatunk minden évben
indul az egyetemek és
főiskolák közti bajnokságban, így ott is
kipróbálhatod, mit tudsz! Gyere, nézd
meg, próbáld ki!

Vízilabda

mire vagy képes a csapatért a Budapest
Bajnokságban! Csapattársaink sosem
elég népes táborát boldogan bővítjük
esetleges Jelentkezőkkel – például Veled!
– akik szívesen vennék, ha az ELTE-BEAC
Vízilabda DSK színeiben játszhatnának.

lehetőséged van bekerülni az egyetemi
Elég bátor vagy? Tovább bírod a
csapatba is! Várjuk a jelentkezőket!
víz alatt, mint másfél perc? Ki
Nincs más dolgod tehát, mint
szeretnéd magadat próbálni
figyelni a sport.elte.hu-t ahol információt
kaphatsz az első edzés időpontjáról, vagy Magyarország elsőszámú
sikersportágainak egyikében, az
az alábbi elérhetőségeken bátran keress
ország elsőszámú felsőoktatási
meg!
intézményeinek legnagyobbikát
képviselve?

Jégkorong
Fiúk, lányok figyelem!
Tóth András vagyok az ELTE jégkorong
csapatának koordinátora. Ha szeretsz

Amennyiben a lelked mélyén
szunnyadó bengáli tigris igennel felel e
kérdésekre, Neked már csak egy dolgod
van: hogy ellátogass edzéseinkre a
Honvéd Tűzér utcai sporttelepére

pénteken és szombaton! Július kivételével
sportolni, kedveled a téli sportokat,
edzéseinket egész évben tartjuk, s ha
különösen a jégkorongot, akkor jelentkezz
nem csak a tréning érdekel, ragadj sárga
csapatunkba! Akkor is szívesen látunk, ha
labdát és mutasd meg vasárnaponként,
csak szeretnéd magad kipróbálni ebben

NÖI KOSÁRLABDA
Deák Dóra
E-mail: kisdori10@gmail.com
Tel.: 70/410-7420

JÉGKORONG
Tóth András
Tel: 20/8067059
E-mail: eltehoki@gmail.com
Vagy keress ránk Facebookon
(ELTE Ice hockey Team), és
csatlakozz! Lányok
jelentkezését is várjuk! :)
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VÍZILABDA
Kovács Bence
E-mail:
picizsizsik@gmail.com
Tel: +3630/325 14 29
Web:
http://kisufo.web.elte.hu/

KARATE

Karate
Ifj. Bisztrony Csaba

Karate
Kedves Hallgatók, Gólyák!
Ezen, néhány soros
bemutatkozással szeretnék invitálni
minden kedves érdeklődőt az ELTE SE
Karate Szakosztályának edzéseire. A
testmozgás már önmagában is fontos és
hasznos dolog életünkben. Hogy mit
nyújthat még a karate, mint harcművészet
a rendszeres mozgás mellett? A karate
képessé tehet összes személyes erőd
felhasználására és ellenőrzésére. A
karatéban nem csupán a győzelmet
találod meg, fizikális állóképességed
mellett csiszolja a személyiséged, melyet
céltudatos edzéssel érünk el. A
mindennapi edzések tapasztalataival a
harcművész mélyebb ismereteket szerez
az emberi érzésekről, sikerekről és
bukásokról, ami a testet és a lelket
egyaránt erősíti. Lényege nem az
ellenfélen aratott győzelem, hanem az
önkontroll saját gyengeségeink és
határaink felett. Érdekel a harcművészet
vagy csupán a sport, testmozgás? Gyere
el és próbáld ki magad! Edzések
évközben heti két alkalommal lesznek.
Lehetőség van saját magad
megmérettetésére versenyeken is.
Decemberben kerül
megrendezésre egy utánpótlás verseny,
melyet kifejezetten kezdők számára

SAKK

E-mail:
bisztrony@gmail.com
Tel: +3670/527 01 37
Web:
http://www.sozsin.hu/
page.php?22.

Sakk
Bognár Bence
Tel:0620/203 35 64
E-mail:
mumus1986@freeemail.hu
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rendeznek meg. Ezután tavasszal egy
négyfordulós versenysorozat veszi
kezdetét, melyen bizonyíthatod
elszántságodat akár egészen a Magyar

Bajnoki címig.

Sakk
Bognár Bence vagyok, a sakkért
felelős sportösztöndíjas az
egyetemünkön. Én figyelek arra hogy
pezsegjen a sakkélet az ELTE-n. Ez
nemcsak az egyetemi rendezvényeken
való sakkversenyeket takarja hanem a
rendszeres edzéseket is. Ha szeretsz
sakkozni akkor feltétlenül látogass el
edzéseinkre, játékerőtől függetlenül.
Edzéseinket FIDE mesterek teszik magas
színvonalúvá. De nemcsak edzésre,
hanem versenyzésre is van lehetőség.
Csapatunk a HÍD-UNIÓ SE
( www.hidunio.hu )jelenleg a Budapesti
csapatbajnokság I. osztályában szerepel.
Idén szeretnénk elindítani egy második
csapatot a II. osztályban is. Mindkét
csapatba várunk lelkes játékosokat. Aki
szeretne a csapatban versenyezni
mindenképpen jelentkezzen nálam
augusztus 20-ig a leigazolási ,illetve a
vendégjátékosi papírok személyes
kitöltése miatt. Szeretettel várunk
mestereket és kezdő játékosokat is.
Edzések minden kedden 18 órától a
Lágymányosi Campuson. Az első alkalom
szeptember első hetében lesz.

Floorball

FLOORBALL

Gyorsuló életünkben mit is várunk el egy sportágtól ahhoz, hogy
igazán megragadja figyelmünket? Első helyre kívánkozik a
tempó, a sebesség, az üresjáratok hiánya, a feszültség kézzel
tapinthatósága, az igény, hogy pillanatokkal a találkozó vége
előtt is történhessen még bármi! Sok sportban megjelenik egy
másik igény is: a küzdelem, a harc jelenléte, mely az emberben
genetikailag benne van mióta az első mamutot elejtette a jeges
vadászmezőkön.
A nevem Ulicza Tamás, az ELTE floorball sportösztöndíjasa és
az ELTE Bölcsészkarának sportreferense vagyok, és pont egy
ilyen egyszerűen megtanulható, ugyanakkor rendkívül gyors,
harcos és látványos sporttal szeretnélek téged megismertetni, a
floorballal. A jégkoronghoz hasonlóan ütővel játsszák, de nem
koronggal, hanem labdával, és nem igényel korcsolyatudást,
csupán a lábadon kell tudnod megállni.

Elérhetőség:
Ulicza Tamás
E-mail:
utbbgm@citromail.hu
Tel: 0670/ 949 14 18
Web: http://
eltefloorball.blog.hu/
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ELÉRHETÖSÉGEK
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat sportügyi
alelnök, ELTE SE ügyvezető elnök
Sportkoordinátor

Simon Gábor

06-205412871

Sánta Dorina

06-30-5072371

sport@ehok.elte.hu ;
eltese@gmail.com
dorina.santa@gmail.com

A saját karotokon a kari Hallgatói Önkormányzatokban keressétek meg a sportért felelős referenst, aki segíteni tud nektek
bármilyen ELTE-s sportolási kérdéssel kapcsolatban!
Kari sportreferensek:
Kar:

Név:

Telefon:

E-mail cím:

ÁJK

Futó Balázs

06-30-3299290

jogaszfoci@gmail.com

BTK

Ulicza Tamás

06-70-9491418

sportreferens@gmail.com

BGGYK

Bencsik Orsolya

06-30-7349896

sunnyka_@freemail.hu

IK

Mázsás István

06-30-2774044

sport@ikhok.elte.hu; mazsom@gmail.com

PPK

Répási Károly

06-30-3922016

sport@ppkhok.elte.hu

TáTK

Balogh Viktor

06-20-9368453

tatkhoksport@hok.elte.hu ;bavic@freemail.hu

TTK

Szabó Judit

06-30-6994913

sportbiz@ttkhok.elte.hu

Kollégiumi sportreferens Lázár László

06-30-8308904

laci.lazar@gmail.com

TÓK

Ha az egyetem sportpályáit szeretnéd igénybe venni, akkor keresd az ELTE Sport Kft. irodavezetőjét, látogass el a
www.eltesport.hu oldalra!
Pályák: csarnok (foci, kosár, röplabda, tenisz), konditerem, atlétikapálya, strandröplabda, füves, műfüves futballpálya, salakos
teniszpálya.
ELTE SPORT KFT. irodavezető

Pancsovay Katalin

06-1/209-0618;
06-20/262-4469

bogdanfy@eltesport.hu www.eltesport.hu

BEAC:
dr. Székely Mózes ügyvezető elnök
BEAC titkárság Horváth Bernadett

06-30-4454007
70/524-3548

mozes@ludens.elte.hu
info@beac.elte.hu

http://beac.elte.hu/

Fontos honlapok:
Az egyetemi sportéletről a következő oldalakon találtok információkat:
Az ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának oldala - pályázatok

http://ehok.elte.hu

Minden az ELTE sportéletéről

http://sport.elte.hu

ElteOnline - beszámolók, cikkek, videók az egyetemi sportéletről

www.elteonline.hu

Futball bajnokságok oldalai:
Lágymányosi bajnokság (TTK,TáTK, IK)

www.eltefoci.atw.hu

Jogász bajnokság (ÁJK)

www.jogaszfoci.hu

Bölcsész bajnokság (BTK, PPK, TÓK)

www.bolcseszfoci.gportal.hu

ELTE Sport Kft.

http://eltesport.hu

ELTE SE- szakosztályok oldalai:
Természetjáró és Túra Szakosztály

http://eltetura.idokep.hu/

Cheerleader csapat blogja

http://cheerleader.blog.hu/

ELTE SE outi

http://elteseouti.blog.hu/

ELTE-BEAC Polythlon Triatlon Klub

http://polythlon.elte.hu/

Nem ELTE-hez köthető, de fontos oldalak:
Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

http://www.mefs.hu/

Budapesti Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség

http://www.befs.hu

AKE (egyetemi kosárlabda bajnokság)

http://www.akebasket.hu

Budapesti Szabadidősport Szövetség

http://www.bszszsport.hu
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Meghirdetett sportágak:

Jelentkező neve:

E-mail cím:

Telefon:

Atlétika

Kostyák Attila

akostyak@citromail.hu

06 30 303 76 90

Extrém sport – hegyikerékpár

Pálfy Máté

Harcművészetek – karate

Bisztrony Csaba

Harcművészetek – goju-ryu karate

Babarczy Mónika

Vívás

Tóth Virág

palfy.mate@gmail.com
bisztrony@gmail.com

0620 335 0789
0670-527-01-37

babarczymoni@gmail.com
0630-384-4684
tothvirag12@gmail.com

0630/2029226

Kézilabda - férfi

Pollák Bence

pollakb@freemail.hu

20/5424177

Kézilabda - női

Schwahofer Anikó

schwahoferaniko@katedra.hu

20/5468345

Kispályás labdarúgás (ff) - kari bajnokságok

SimonG

simigabor@gmail.com

20/5412871

Kispályás labdarúgás (női)

Albert Eszter

Kosárlabda (ff)

Szabari Krisztián

szkrissz@freemail.hu

06304230116

Kosárlabda (bajnokság szerv)

Bordás András

andrewb2@freemail.hu

+36-20-335-94-31

littlemilkyway@hotmail.com

Kosárlabda (női)

Deák Dóra

Röplabda (női)

Ramotsa Krisztina

Röplabda (ff)

Kalamár Bence

Sakk

Bognár Bence

Természetjárás, túrázás

Stumpf Anna

Tenisz

Asztalos Mariann

Triatlon/tájfutás

Ács Viktor

Floorball

Ulicza Tamás

06-20/806-15-95

kisdori10@gmail.com
ramokriszti@gmail.com

0670-410-74-20
06304996994

kalamarbence@gmail.com
06306082491
mumus1986@freemail.hu
s.a.saxee@gmail.com
asztalos.mariann@freemail.hu

06-20-203-35-64
+36-30/381-5351
06/30/475-0895

acsviktor@vipmail.hu

Vízi sport/evezés - kajak/kenu

Szili Dániel

vízilabda (női)

Sziráki Zsófia

06 20 387 5730
sportreferens@gmail.com
szilidani@gmail.com
szirakizs@gmail.com

06 70 949 14 18
30\7682941
06-30-5065624

vízilabda (ff)

Kovács Bence

picizsizsik@gmail.com

-

Sportösztöndíjas koordinátor

Sánta Dorina

dorina.santa@gmail.com

0630/5072371

TRX

Tar István

tar.istvan.gyorgy@gmail.com

0630 291 77 17

Ötlabda

Ács Veronika

veronik1225@gmail.com

06-20-203-2394

Falmászás

Bodó Máté

bodomat@gmail.com

30-5964962

Futsal

Árendás Tamás

arendastamas@gmail.com

06-20-20-44-523

Aerobik

Kovácsik Éva

retarol@gmail.com

06-30-393-40-23

Kerékpár

Ivánfi Csanád

ivanfi.csanad@gmail.com

06 20 206 91 94

Jégkorong

Tóth András

Hosszútáv futás

Böszörményi Edit

Készítette: Motyovszki Tibor
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con7rol@yahoo.ca
beditt@gmail.com

36208067059
06 30 754 8490

