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KÖSZÖNTŐ
Kivételes az ELTE hallgatóinak helyzete: számos lehetőség adott számukra
ahhoz, hogy valóban tartalmasan tölthessék egyetemi éveiket. Ehhez a
hagyományra és az innovációra egyaránt építő színvonalas képzés, a kiterjedt
nemzetközi kapcsolatrendszer mellett a különböző hallgatói közösségek
pezsgő élete is jelentős mértékben hozzájárul. Az ELTE sportolási lehetőségei
sokszínűek, mint maga az Egyetem – mindenki megtalálhatja ezek között azt a
sportágat, amelyet korábban maga is űzött, amelyet mindig is szeretett volna
kipróbálni, de korábban nem volt rá lehetősége, vagy éppen azt, amelyhez
most kaphat majd kedvet. Érdemes ezeket a lehetőségeket kihasználni, tenni
azért, hogy az egyetemi évek a sportolói közösségekben megélt élményekkel
is gazdagodhassanak.
A sport észrevétlenül is az egyetemi képzés szerves része: olyan közös nyelv,
amelyet egyformán és szívesen beszélnek különböző tudományterületek
művelői, hallgatók és oktatók, folyamatosan inspirálva egymást. A fair play
szabályai ugyanúgy jelen vannak a tudományos életben és a különböző
szakterületek etikai normáiban, mint a sportban. A sportolás során sajátítható
el ugyanakkor a fair play szelleme a legtisztább formában, hasonlóképpen a
sportban élhető meg az egyik legintenzívebb módon a közösséghez tartozás
élménye is. Szívből kívánom mindenkinek, hogy tapasztalja meg, milyen
öröm és büszkeség magára ölteni az ELTE mezét!

Dr. Karácsony András
a BEAC elnöke

Kedves Hallgatók, kedves Gólyák!
Három éve veszek részt az egyetemi sportban és annak szervezésében. Ez alatt
az időszak alatt rengeteget tapasztaltam, tanultam és számtalan jó élményben
volt részem.
Tanulmányaimból, tisztségemből és életvitelemből adódóan mindig is fontosnak
tartottam a sportos és egészséges életet, az egyetem pedig talán az utolsó olyan
közeg, ahol ilyen minőségű és ennyire szervezett sportélettel és lehetőségekkel
találkozhatsz, mielőtt a kilépnél a munka világába.

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán
a hallgatói ügyek rektori biztosa

Éppen ezért szeretnélek Téged is arra buzdítani, hogy mozogj, sportolj és próbálj
ki új dolgokat, vagy esetleg folytasd kedvenc hobbidat!

Tisztelt Sporttársak és Érdeklődők!

Persze az egészség és a jó forma mellett rengeteg más dolgot is kapsz majd!
Megismerheted magad, a tanulás is jobban megy majd, és rengeteg új emberrel
találkozhatsz, ha az ELTE sport- és az ELTE-BEAC közösségéhez csatlakozol.
Sportolj, hívd szaktársaidat, barátaidat, mozogjatok együtt egész évben! Járjatok
edzésekre és szervezzetek csapatot különleges sportnapjainkra!

Az 1898-ban alapított Budapesti Egyetemi Atlétikai Club, a BEAC a budapesti
tudományegyetem, az ELTE hivatalos sportegyesületeként több mint száz
éve áll nyitva az aktív és egészséges életmód iránt érdeklődő polgárok
előtt. Jelenlegi élvonalbeli sportolóinkra, valamint egykori világ- és olimpiai
bajnokainkra ugyanolyan büszkék vagyunk, mint sok száz amatőr tagunkra,
hiszen mindannyian közösen építettük és építjük tovább azt az eszmeiséget,
melyet alapítónk, báró Eötvös Loránd egykoron megfogalmazott számunkra.
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belőlünk kell kiindulnia: értékeinkből, gondolatainkból és cselekedeteinkből.
A sport a kitartásra, környezetünk és egymás tiszteletére nevel. Megteremti a
szellem és test harmonikus egységét, részévé tesz újra természeti és társadalmi
környezetünknek. Visszavezet azokhoz az értékekhez, melyek hozzájárulhatnak
közösségeink megerősítéséhez. A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club továbbra is
ezekért a célokért dolgozik, és reményeink szerint hozzájárul az aktív és tudatos
polgárokból álló sikeres magyar társadalom építéséhez.

Eötvös Loránd hitvallását követve továbbra is küldetésünknek tartjuk a
testkultúra fejlesztését és az egészséges életmód népszerűsítését, nem
csak egyetemünk falain belül, de társadalmi szinten is hatást gyakorolva
a jövő nemzedékek életére. A régi feladatok ellátása mellett korunk
ugyanakkor más, komolyabb kérdéseket is felvet, melyek mellett szintén
nem mehetünk el szó nélkül. Sok jelenség, mint például a kisközösségek
meggyengülése, természeti környezetünk nagymértékű pusztulása új
kihívásokat jelent számunkra. Hiszünk benne, hogy a pozitív változásoknak

Azért, hogy egy jól működő ELTE-s közösséget alakítsunk ki együtt, Neked is
tenned kell. Akár szervezz és dolgozz velünk! Pályázataink lehetőséget nyújtanak
bárkinek, aki edzést vagy sportprogramot szervezne hallgatótársainak.
Az ELTE Online-on és a BEAC honlapján megnézheted a beszámolókat, riportokat,
videókat az eseményekről és tájékozódhatsz mindenről, ami sport.
Gyere és sportolj az ELTE-n!

Karvaly Márton
ELTE EHÖK Sportügyi referens
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ZENÉS ÉS TÁNCOS SPORTOK

AEROBIK

CHEERLEADING

„Mozogni boldogság!” – Tapasztald meg Te is!
Úszás a Balatonban, koncerten ugrálás a fesztiválokon, váltóverseny
a gólyatábori estéken. Szuper reggeli tornák a táborban, délutáni
strandröpizés a parton. Ám a nyárnak lassan vége. Persze mi mégsem
szomorkodunk!

A cheerleading egy Magyarországon is egyre népszerűbb akrobatikustáncos csapatsport. Komoly emelések, dobások, ugrások, szinte már
cirkuszi elemek látványos show-ja a hozzá tartozó versenykoreográfia.
Egyéni, páros, kiscsapatos és nagycsapatos, valamint cheerdance
kategóriára bomlik, így mindenki megtalálhatja benne az alkatához és
személyiségéhez leginkább illőt.

Szeptembertől tedd intenzívebbé a testmozgást úgy, hogy a jókedved,
a feszültség levezetése és a mozgás nyújtotta csodás élmény
megmaradjon!

Várjuk szeretettel, akinek megdobban a szíve az akrobatikus elemek
láttán, ahogy azokat is, akik táncos vagy tornász múlttal rendelkeznek,
sőt mindenkit, aki még nem látott ilyet és szeretné kipróbálni.

Az ELTE Aerobik mintegy 5 éve várja a sportolni vágyókat.
Szakosztályunk dinamikusan fejlődik, mely nem csupán azt jelenti, hogy
egyre többen és többen látogatjátok edzéseinket, rendezvényeinket,
hanem azt is, hogy ezzel együtt egyre több féle óratípust, mozgásformát
próbálhattok ki nálunk, s akár egyetlen bérlettel fél évig akármennyi
aerobik órát végigcsinálhattok. :) Ugye bírnátok?

Magyarország első egyetemi cheerleader csapata 2009-ben, az ELTE-n
alakult meg, és azóta is az egyik legjelentősebb csapatról van szó, mind
egyetemi, mind sportági szinten. Büszkén mondhatjuk, hogy több
mint 40 lelkes tagunk van (fiúk és lányok egyaránt). A jó hangulat, a
kreatív szellem, az „egy mindenkiért, mindenki egyért” hozzáállás és a
folyamatos fejlődés pozitív élménye az ebben a csapatsportban, ami
miatt annyira élvezhető és szerethető ez a sportág. 2014-ben már az
Európa Bajnokságon képviselték Magyarországot, coed kiscsapatos
és double dance kategóriában. Az ELTE-sek eddig nagyon szép
eredményeket értek el mind Magyarországon, mind külföldön.

Alakformáló? Zumba? Zsírégető? Kondi? Köredzés? Izzasztó tréning?
Különböző táncos órák? – Igen!
Lelkes, energikus, kedves, szakképzett oktatóink várnak Benneteket
budai és pesti helyszíneinken egyaránt. Ők már biztosan tudják:
„Mozogni boldogság!”- Tapasztald meg Te is!

Email: elteaerobik@gmail.com
Honlap: www.elteaerobik.hu
Facebook: ELTE Aerobik
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Ha szeretnél egy jó csapat tagja lenni, jól érezni magad és új dolgokat
tanulni, akkor ne habozz, gyere el, próbáld ki – garantáltan imádni fogod!

Hallgatói kapcsolattartó: Kovácsik Rita
Email: rita.kovacsik@hotmail.com
Facebook: ELTE All Star Cheerleaders
és ELTE Cheerleaders
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ZENÉS ÉS TÁNCOS SPORTOK

HASTÁNC

MODERN JAZZTÁNC

Molnár Ágnes vagyok, az ELTE BTK fordító és tolmács mesterszakos
hallgatója. 10 éve hastáncolok, sok elismert tanártól tanultam,
de a legtöbb tapasztalatot a tanítással és a rengeteg fellépéssel
szereztem. A klasszikus stílusokat (raks sharki, fátyoltánc,
dobszóló, saidi) kedvelem a legjobban, de modern táncokat (pl.
pop és ízisz fátylas táncokat) is tanulhattok tőlem. Célom, hogy
bebizonyítsam, a hastánc egy nehéz és izgalmas sport, valamint
hogy tanítványaim megtalálják önmagukban a művészi oldalukat és
összetartó csapattá váljanak. Az ELTE Oriental Hastánccsoport 2011
szeptembere óta működik.

Valami újra és izgalmasra vágysz?

Már a kezdetekről sok fellépésen vettünk részt, nyári táborokat
tartottunk, országos versenyeken szép eredményeket értünk el.
Megalkottunk első önálló produkciónkat, a Keleti Mesét, amely
egy táncszínházi előadás sok hastánccal egy mesés történetben.
Szeptembertől itt a lehetőség, hogy Te is csatlakozz hozzánk!
Kezdő csoport indul a szorgalmi időszak elején, de csatlakozhatsz
haladóinkhoz is, ha már egy ideje hastáncolsz és fellépési
tapasztalatod is van.

Hallgatói kapcsolattartó: Molnár Ágnes
Email: mail.agi.molnar@gmail.com
Facebook: ELTE Oriental Hastánccsoport
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Szívesen kipróbálnád, hogy milyen az, ha ötvözik a klasszikus és a
modern táncelemeket? Ha igen, akkor nálunk a helyed!
Wéber Edi hetente kétszer tart moderntánc órákat az ELTE Sporttelep
Mérnök utcai tükrös termében. Az órákon különböző gyakorlatok
segítségével fejlesztheted a kreativitásod, a pontosságod, az
összpontosításod, az egyensúlyérzéked, a koordinációd és nem utolsó
sorban az önbizalmad. Hogy mindeközben pedig remekül is érezheted
magad, az már igazán csak hab a tortán. Az órák rendje: a belemelegítés
után középgyakorlatokkal, ugrásokkal foglalkoznak a résztvevők, ezen
kívül pedig számtalan tartásjavító, nyújtó és mozgáskoordinációfejlesztő gyakorlatot végeznek állva és földön fekve egyaránt.
Ha úgy gondoljátok, hogy szeretnétek kipróbálni egy olyan táncformát,
amelyben legmélyebb, legösszetettebb érzéseiteket is kifejezhetitek, és
emellett a rendszeres edzések révén megfelelő kondícióban tartanátok
testetek, fizikai erőnlétetek, akkor nagy szeretettel vár Benneteket Edi és
a modern jazztánc csapat.

Hallgatói kapcsolattartó: Wéber Edina
Email: edidance92@gmail.com
Facebook: ELTE Modern jazztánc csoport
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HARCMŰVÉSZET

AIKIDO

BRAZIL JIU-JITSU

Az aikido egy fantasztikus harcművészet, melyet bárki gyakorolhat,
legyen fiatal, idős, nő vagy férfi, rendelkezzen bármilyen testalkattal.

Bence György vagyok, az ELTE sportösztöndíjas hallgatója, nyolc éve
foglalkozom brazil jiu-jitsuval. Aki nem ismerné ezt a küzdősportot, ez
egy földharcra épülő, rendkívül hatékony küzdelmi sport, amelyben
egyaránt fontos a technikai tudás és erőnlét megszerzése.

Az aikido ugyanakkor sokkal több testedzésnél: életfilozófia, amely a
kölcsönös tiszteleten és harmónián alapul. Mint Budo, az aikido egész
életen át lehetőséget ad Neked, hogy fejleszd magad.
Az aikido a test, az elme és a lélek egyesítését tűzte ki maga elé célul;
vagyis az edzésen tanulni fogsz önvédelmet, kellemesen átmozgatja
minden porcikádat, fejleszti a koncentrációdat és gondolkodásodat,
illetve megismerkedhetsz a keleti filozófiával is.

A Brazil jiu-jitsu jó fizikai erőnlétet, magabiztosságot eredményez és
nagyon jó hangulatú edzéseket biztosít. Mindenki megtalálhatja a
számára megfelelő szintet, akár kezdő, akár versenyző szeretne lenni.
Hallgatói kapcsolattartó: Bence György
Email: Graciebarra420@gmail.com

A legtöbben valamelyik fenti okból kezdenek el aikidózni. Néhányan
szeretnék megvédeni magukat, mások fekete övesek akarnak lenni,
megint mások egészségesek, hajlékonyak és fittek szeretnének lenni.
De vannak, akiket az elmélyülés és a lelki, filozófiai mélységek vonzanak.
Akárhogy is gondolod: nem érdemes várnod, hogy kipróbáld. Hamar
ki fog derülni, hogy az aikido Neked való-e vagy sem. Kipróbálni pedig
ingyen lehet, csak el kell jönnöd egy edzésünkre! Mit veszíthetsz?

KICK-BOKSZ
Sportolnál, de nem tudod mit?
Látogass el az ELTE Kick-boksz edzéseire és sajátítsd el a sportág
technikáit, tartsd magad jó kondícióban, vagy ha már jól megy, akár
küzdelmekben is kipróbálhatod magad. Ez egy olyan sport, ahol a
kondíciónak, az ütés-rúgás kombinációk gyakorlásának is nagyon fontos
szerepük van, tehát ha az egész tested át akarod mozgatni, feszes
izomzatot szeretnél, látogass el edzéseinkre!
Lányok, fiúk gyertek bátran, és legyetek az ELTE Kick-boksz csapatának
tagjai. Az edzéseket Németh Márk tartja, a felmerülő szakmai kérdések
esetén keressétek bátran!
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Hallgatói kapcsolattartó:
Csák Gergely (3. dan aikikai)
Email: gergely.csak@gmail.com
Honlap: http://zummaikido.hu
Facebook: Zumm Aikido Egyesület

Hallgatói kapcsolattartó: Németh Márk
Email: nemethmark9700@gmail.com
Facebook: ELTE Kick-boksz
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HARCMŰVÉSZET

GOJU-RYU KARATE
Minden bizonnyal sokat hallottatok a karatéról, akár a tévében, akár a
való életben. Csoportunk lehetőséget kínál ennek a harcművészetnek a
megismerésére.
A karatét lehet küzdősportként, és lehet művészetként is gyakorolni. Mi ez
utóbbira koncentrálunk. A karatét gyakorló személy a mindennapok során
olyan harcost próbál faragni saját magából, aki nemcsak az edzőteremben,
hanem az élet minden területén kellően megállja a helyét, és nem ijed meg a
kihívásoktól. Egyszerre formálja a testet, a szellemet és a lelket.
A „kara-te” egy japán kifejezés, jelentése: „üres kéz”. Stílusunk az okinavai
goju-ryu, a négy nagy ősi irányzat (shoto-kan, shito-ryu, wado-ryu, goju-ryu)
egyike. Jellemző rá a sok köríves technika, a kis küzdőtávolság és a támadás
előli kitérés jelentősége. Az edzéseken három fő területre helyeződik a
hangsúly: a „kihon”-ra (alaptechnikák), a „kata”-ra (formagyakorlatok), valamint
a későbbiekben a „randori”-ra (szabadharc). Ezen kívül az edzéseken időnként
szerepet kapnak az erősítések és az önvédelmi gyakorlatok.
Csoportunk 2003. szeptember óta működik, töretlen sikerrel. Több olyan
tanítványunk is van, aki egy félév eltöltése után rövidebb vagy hosszabb ideig
nálunk maradt, hogy tovább mélyítse a tudását.
Az edzésekhez bárki csatlakozhat, kortól és nemtől függetlenül.
Gyere, és próbáld ki!
Hallgatói kapcsolattartó: Túri István
Email: pista.turi@gmail.com
Facebook: Magyar Karate-Do Szövetség ELTE

ÉSZAKI HÉT CSILLAG IMÁDKOZÓ SÁSKA KUNG FU
Megtetszett a kung fu, de eddig nem tudtad, hogyan kezdj hozzá?
Segítünk! Bemutatunk Neked egy sok száz éves hagyományon alapul
gyönyörű pusztakezes, illetve fegyveres mozgáskultúrát, mely az
imádkozó sáska hatékony harci modorára épül. Itt az ideje kipróbálnod!
Az Északi Hét Csillag Imádkozó Sáska Kung Fu sok száz éves múltra
tekint vissza, és mint a legtöbb kung fu irányzat, a kínai Hanan
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tartományban található, és ma már világhírű shaolin kolostorból indult
világhódító útjára. Nyolc generáció nagymesterei örökítették tovább az
irányzat hagyományait Kínán belül, majd terjesztették el tanítványaik
révén minden kontinensen.
Magyarországra Sigung (nagymester) Tix Richárd hozta el az irányzatot
a rendszerváltás környékén, aki a jelenlegi stílusvezető nagymester, a
Hongkongban élő Lee Kam Wing tanítványa volt. A magyar nagymester
halála után három tanítványa vette át a stílus vezetését, köztük Liszka
László mester, aki több mint húsz évre visszatekintő harcművészeti
tudását most az ELTE hallgatóinak és dolgozóinak adja tovább
szakosztályunk oktatójaként.
Hallgatói kapcsolattartó: Liszka László
Email: tunghse1994@gmail.com
Facebook: Tung SE

MUAY THAI
Ennek az ezeréves thai sportágnak, a muay thai-nak esetében nagyon
„letisztult” mozgásformák komplex rendszeréről van szó.
Hamar rögzülnek benned az alapok, aminek következtében éles
helyzetben önvédelemre fel lehet használni az edzéseken tanult
gyakorlatokat – ez többek között a nők számára jelenthet hatalmas
előnyt és segítséget. A muay thai-nak nagymértékű önbizalom növelő
hatása van, mivel a technikák pontos elsajátítása a küzdelmek
során történik.
Az órák elsősorban azoknak a fiúknak és lányoknak ajánlottak, akik
egy jó csapatban, kiváló hangulatban, és persze nem utolsó sorban
eredményesen, mégis egészséges keretek között kívánnak hamar
eredményre jutni!
A foglalkozásokat Sebők Máté, az ELTE rekreáció szakos hallgatója
tartja, aki nemcsak az ország, de Európa egyik legkiválóbb harcosának
mondhatja magát.

Hallgatói kapcsolattartó: Sebők Máté
Email: mate.sebok86@gmail.com
Facebook: ELTE - BEAC White Brutal Warriors Muay Thai SE
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LABDÁS CSAPATSPORTOK

FUTSAL (női/férfi)

NAGYPÁLYÁS LABDARÚGÁS

Végigfociztad a gyermekkorodat és az egyetem alatt sem szívesen hagynád
abba? Itt az ideje, hogy Te is az ELTE-BEAC futsal játékosa legyél!

Motivációt érzel arra, hogy a világ legnépszerűbb sportágát űzzed?
Lehetőséget keresel arra, hogy egy patinás klubban próbáld ki magad?

Az ELTE-BEAC több csapattal is képviselteti magát. Női csapatunk az NB1-ben,
míg férfi csapatunk az NB2-ben méreti meg magát hétről hétre. Ezen felül
rendszeres résztvevői vagyunk a Budapesti Egyetemi Futsal Bajnokságnak,
valamint az Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságnak (MEFOB) is, de hobbi
csapataink is várják a sportolni vágyókat. Idén szeptembertől indul U20-as férfi
csapatunk, ahová az 1995. január 1. után születettek jelentkezését várjuk.

Az egyetemi tanulmányaid alatt sem szeretnél felhagyni az aktív,
versenyszerű futballal? A lehetőség számodra is adott, jelentkezz
az ELTE-BEAC csapatába! A kiváló közösség garancia a sikerekre, az
amatőrök között is profi a hozzáállás! A pályán belül és azon kívül is
egymás sikerét akarjuk, ezzel párhuzamosan az eredmények sem
maradnak el. A győzelem fontos, de a csapat még fontosabb!

Amit a játékról érdemes tudni, hogy a meccseket 4-es méretű speciális futsal
labdával (kevésbé pattan) játsszák, és 2-szer 20 perc tiszta játékidőt mérnek.
Félidőnként 5 szabálytalanság követhető el büntetlenül, utána ún. 10 méteres
„kisbüntetők” következnek. A csapatok 4+1-es felállásban szerepelnek, és
folyamatos csere-lehetőséggel játszanak.

Nagypályás, Budapesti Bajnokságban szereplő csapatainkba szeretettel
várjuk a rendszeresen mozogni, futballozni vágyókat, azokat, akik egy
erős hagyományokkal rendelkező, nagybetűs CSAPAT-hoz szeretnének
csatlakozni.

Ha érzel magadban megfelelő elszántságot, és elég ügyesnek is bizonyulsz,
szeretettel várnak futsal csapataink, ahol a rendszeres testmozgáson túl az
elmúlt években sikerült olyan légkört kialakítani, mely a pályán kívül is szoros
barátságokat eredményezett.

Hallgatói kapcsolattartók:
Férfi csapat: Rácz Roland
Email: futsal@beac.elte.hu
Facebook: ELTE-BEAC Futsal
Női csapat: Sajben Marcell
Email: marcell.sajben@gmail.com
Facebook: ELTE-BEAC Futsal

Hallgatói kapcsolattartó: Szücs Péter
Email: peter.szucs.1993@gmail.com
Facebook: ELTE-BEAC Labdarúgás
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KOSÁRLABDA (női)

KÉZILABDA (női/férfi)

Az ELTE-BEAC jó hangulatú edzésekkel és remek csapatokkal várja
a kosárlabdázni vágyó hallgatókat.

Kézilabdáztál az egyetem előtt, amiről nem szeretnél lemondani, de
a tanulás mellett nem fér bele az idődbe? Vagy még soha nem volt a
kezedben kézilabda és eddig csak a tévéből követted a sportot?
Ha igen, akkor tudjuk a megoldást számodra!

Ha kosaraztál már korábban, és egyetemi éveid alatt is folytatni szeretnéd
a sportot az egyetem színeiben, akkor a Budapesti Bajnokságban is induló
csapatban a helyed! Ha egyszerűen csak kipróbálnál valami újat, nálunk
akkor is játszhatsz. Olyan edzéseket is biztosítunk, ahová akármilyen tudással
lejöhetsz. Nem számít, hogyan kosarazol, hiszen egy jó társaság várja, hogy
akár évközben is akármikor csatlakozz hozzá. Játéklehetőség ennél a csapatnál
is van: az előző félévben a Budapesti Egyetemi-Főiskolai Bajnokságban második
helyet értünk el.
Ha kedvet kaptál hozzá, gyere és próbáld ki magad az egyik edzésünkön, vagy
előbb csak nézd meg, milyen szórakoztató is az ELTE csapatában kosarazni!
Szakosztályi kapcsolattartó: Horváth Enikő
Email: horvath.eniko8@gmail.com

Csatlakozz az ELTE férfi és női kézilabda csapatához, vegyél részt
edzéseinken és küzdj velünk a meccseken! Rendszeres edzésidőpontok
mellett folyamatos játéklehetőség is vár rád a Budapesti Bajnokságban
és az egyetemi bajnokságokban. Kezdőként pedig várunk szeretettel az
általános testnevelés kézilabda kurzusain. Csapataink az őszi és tavaszi
szemeszterben is minden héten játszanak mérkőzést, így az oldalvonal
mellett is számítunk Rád, látogass ki a mérkőzéseinkre és szurkoljunk
együtt a győzelemért!
Légy tagja Te is egy összetartó csapatnak, egy dinamikusan fejlődő
egyesületnek és írd Te az ELTE kézilabda történelmét! Minden
kérdésetekre választ kaphattok, várjuk a jelentkezéseiteket az alábbi
elérhetőségek valamelyikén:

Hallgatói kapcsolattartó: Mátravölgyi Dorottya
E-mail: dorottya.matravolgyi@gmail.com
Facebook csoport: ELTE sportösztöndíjas női kosárlabda

Hallgatói kapcsolatttartók:

KOSÁRLABDA (férfi)

Férfi kézilabda: Rippert Bálint
Email: eltebeac.kezilabda@gmail.com

Női kézilabda: Kunszt Petra
Email: eltebeac.kezilabda@gmail.com

Facebook: ELTE-BEAC Kézilabda

Facebook: ELTE-BEAC Kézilabda

Új vagy az egyetemen? Szeretnél egy szuper közösséghez tartozni? Régóta
kosárlabdázol, de most nincs csapatod jelenleg? Itt az idő, jelentkezz
hozzánk a BEAC-ra!
Csapatunk a Férfi NB II. Közép A csoportban és az egyetemi MEFOB
bajnokságban indul. Nézzük az utóbbi évek eredményeit: NB2: 4. hely
(2012/13) , 3. hely (2013/14), MEFOB: 5. hely (2012/13), 3. hely (2013/14)
Az idei célkitűzésünk tovább javítani a csapat eredményeit, valamint
fenntartani a csapaton belüli összhangot és jó hangulatot. Ha kedvet kaptál
és szívesen kipróbálnád magad nálunk, akkor ne habozz, keress fel minket!
Szakosztályi kapcsolattartó: Szabari Krisztián
Email: szkrissz89@gmail.com
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Hallgatói kapcsolattartó: Buza Dániel
E-mail: buzadani91@gmail.com
Facebook csoport: ELTE-BEAC férfi kosárlabda
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LABDÁS CSAPATSPORTOK

RÖPLABDA

VÍZILABDA

Mit adhat a röplabda, amiért ilyen széles körben népszerű az
ELTE hallgatói között?

Ha pólóztál, akkor már tudod, ha még nem, akkor majd megtudod: ez nem
egy könnyű sportág. Ennek ellenére játszanak velünk olyanok is, akik elsős
egyetemistaként fogtak először kézbe vízilabdát és persze sokan olyanok,
akik nem akartak lemondani az egyetem mellett kedvenc sportjukról.
Minden évben nevezünk a Budapesti Bajnokságba, de a heti két
edzésünkön akkor is kipróbálhatod magad, ha egyelőre csak az
elszántságod adott az olimpiai aranyhoz.

A röplabdázás segít egyensúlyérzéked fejlesztésében, kondíciód javításában
és abban, hogy igazi csapatjátékossá válj a BEAC röplabdásai között.
Mi mit kínálunk Neked ehhez? Hetente minimum három edzést
nemnek, tudásszintnek megfelelően, kezdőtől haladóig. Ha játszottál
korábban csapatban, egyesületben, vagy az edzéseink alatt bizonyítod
rátermettséged, akkor lehetőséged van bajnokságban is játszani, hiszen
minden szezonban több csapatot indítunk az Universitas Röplabda
Bajnokság női, férfi valamint vegyes kategóriáiban. Nálunk az igazolt
játékosok is megtalálhatják helyüket a pályán felnőtt női és férfi Budapesti
Bajnokságban szereplő csapatunk színeiben.
Ehhez nincs másra szükséged, mint egy pár teremcipőre, és már
indulhatsz is az ELTE-BEAC 1-es pályájára kiengedni a fáradt gőzt, ahol
edzők segítségével élvezheted az általad is imádott sportot! A jó hangulat
garantált! Várunk Téged!

Akár nálunk játszol, akár van már csapatod, képviselheted az ELTE-t az
immár hagyományosnak tekinthető Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos
Bajnokságon (MEFOB), hiszen itt a diákigazolványod a játékengedélyed!
2013-ban 5. helyezést értünk el, 2014-ben pedig megállíthatatlanul
meneteltünk egészen a döntőig, ahonnan végül ezüstéremmel távoztunk.
Jövő tavasszal Te is részese lehetsz az eddig töretlen fejlődésnek!

Találkozunk az uszodában!
Hallgatói kapcsolattartó: Szabó Attila
Email: kisuf@inf.elte.hu
Facebook: ELTE Vízilabda DSK

RÖGBI
Unod a műeséseket? Leadnál a sörhasadból, de nem csíped a céltalan
hosszú távú futást?
Nem akarsz költeni drága sportfelszerelésekre? 20 másodperc alatt lefutod
a száz métert? Szeretsz ésszel játszani? Nem zavar, ha néha el kell menni
bulizni, például az EFOTT-ra?! Ha ezek közül legalább háromra igen a
válaszod, akkor KÖZTÜNK A HELYED!
Csapatunk 2006-ban alakult, azóta a MEFS által rendezett Magyar
Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság (MEFOB) állandó, esélyes
résztvevője, több alkalommal is mi vittük haza a bajnoki kupát. Edzéseinket
heti két alkalommal, a KFKI pályán tartjuk.
Hallgatói kapcsolattartó: Bögöly Andris
Email: elteandris@gmail.com
Facebook: ELTE Röplabda
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Hallgatói kapcsolattartó: Németh Andor
Email: beac.mokusok@gmail.com
Honlap: beacmokusok.blogspot.hu
Facebook: BEAC Mókusok Rögbi Csapat
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ERŐ, ÁLLÓKÉPESSÉGI SPORTOK

ATLÉTIKA

TRIATLON

Gyorsabban! Magasabban! Erősebben!

Szeretsz úszni, kerékpározni és futni, külön-külön, vagy mindezt egyben? Ha
magadra ismertél, akkor az ELTE-BEAC Polythlon Triatlon Klub a
Te csapatod!

A „sportok királynőjének” hívószavai ezek. Ha mozgásra vágysz, nálunk
biztosan megtalálod a Neked való formát. Tapasztalat nélkül is bárki
csatlakozhat közösségünkhöz, aki kedvet érez az atlétika bármely, akár összes
részterületének kipróbálásához. A sikerélmény garantált, hiszen itt az ember
legtöbbször nem a másik, hanem önmaga legyőzésére törekszik. A cél saját
magunk határainak megismerése, kitolása, korlátaink feszegetése. De mivel
a versenylehetőség is adott, ezért szinte biztos, hogy megtalálod a magad
motivációját. Ez a sportág mindenki számára egyformán rejteget kihívásokat
és éppen ezért dicsőséget is, ha sikerült elérni a magunk elé kitűzött célt.
Ha mindezt köztünk tennéd, várunk edzéseinken!

Szakosztályi kapcsolattartó (közép – hosszú táv, gyaloglás): Richter László
Email: beacatletika1898@gmail.com
Honlap: http://beacatletika.hu/

A triatlon ugyan csak 35 éves, de a világ leggyorsabban fejlődő multisportja,
amely három alapsportágból, úszásból, kerékpározásból és futásból
tevődik össze. E három tevékenység önmagában is kihívást jelent, de ezek
kombinációi (triatlon, duatlon, aquatlon) olyan összetettek és sokrétűek, hogy
nem csak fizikailag, hanem mentálisan is erőpróba elé állítja az embert. De ne
szaladjunk ennyire előre. Mindenki megtalálja az egyéniségéhez, alkatához,
felkészültségéhez legjobban illő távot és versenytípust. Látogass el heti 13
kezdő és haladó edzésünk valamelyikére és próbáld ki magad! Ráadásul egy jó
edzés után a tanulás is könnyebben megy: „A legjobb hallgatók is mozognak,
a legjobb sportolók is tanulnak.”
Légy hát Te is tagja Magyarország legnagyobb egyetemi triatlon klubjának!
Csatlakozz, vagy keresd kurzusként a Neptunban (VTN kóddal)!

Hallgatói kapcsolattartó (ugró, dobó számok): Müllner Nándor Máté
Email: N_Mullni@hotmail.com
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Hallgatói kapcsolattartó: Kis Gyula
Email: gyulatri@gmail.com
Honlap: polythlon.elte.hu
Facebook: ELTE-BEAC Polythlon Triatlon Klub
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ÚSZÁS

KERÉKPÁR

Szereted a vizet? Szeretsz úszni?

Most kerültél fel a fővárosba egyetemre és szeretnéd a szebbik
oldaláról megismerni Budapestet? Unod a tömegközlekedést?
Félsz a belvárosban tekerni?

Mindezt szervezett körülmények között, edző jelenlétében? Akkor nálunk,
az ELTE úszói és triatlonistái között a helyed! Kezdőktől a haladókig
személyre szabott foglalkozások, edzések, heti négyszeri úszás lehetőség.
Minden évben csapatként megyünk a Balaton-, Öböl-, Velencei-tóátúszásra, 24 órás úszásokra, versenyekre. Ismerkedj meg a nyílt vízi
úszással! Sportolj és érezd jól magad hallgatótársaiddal, saját foglalt
pályánkon! Helyszín: Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda. Keresd kreditért is
a triatlon kurzust a Neptunban, VTN kóddal!

Hallgatói kapcsolattartó: Keresztesi Gitta
Email: keresztesi.gitta@gmail.com
Honlap: www.polythlon.elte.hu
Facebook: ELTE-BEAC Polythlon Triatlon Klub

FUTÁS
Erről a szóról a legtöbb embernek nem egy élvezetes, örömforrást
nyújtó mozgásforma jut eszébe, sokkal inkább a szenvedés, a fájdalom,
a levegő után kapkodás.

Ha bármelyik kérdésre is igen a válaszod, és szeretsz kerékpározni,
akkor köztünk a helyed! A közös bringázások alkalmával van lehetőséged
belerázódni a városi tekerésbe, s tapasztalatod birtokában bátran
bringázhatsz az egyetemre, a sportpályára vagy a haverokhoz.
Télen erősítéssel, futással, görgőzéssel és spinninggel tartjuk formában
magunkat. Szép időben a szombati túrák keretin belül járjuk be Budapest
legszebb helyeit, a célpontok között szerepel a Duna-part, Margitsziget,
Citadella, Normafa, Erzsébet-kilátó, Római-part és még sok más! Péntek
esténként viszont tényleg nyakunkba vesszük a várost! Esti gyülekezővel
városi tekerésre indul a csapat. Fantasztikus érzés a négysávos,
forgalommentes belvárosi utakon tekeregni! Ha nincs bringád, az sem
akadály, korlátozott számban biztosítunk kölcsön kerékpárt. Pattanj fel
és gurulj egy új, sportosabb életmód felé! Esetleg gyorsabb tempóra
kapcsolnál? Körbetekernéd a 205 km-es Balaton kört? Felkészülnél az
időfutam bajnokságra? Akkor az ELTE-BEAC Polytlon Triatlon Klub a Te
csapatod!
Keresd kurzusként (VTN kóddal) is a Neptunban kerékpártúra, Night bike és
Triatlon címszóval!

Pedig aki ráérez a futás valódi ízére, tudja, hogy remek dologról van szó,
amit érdemes kipróbálni. Aki elkezd futni, és a kezdeti nehézségek ellenére
sem adja fel, hamar függővé válik. Szokták mondani, hogy a futás egy
legális drog, ami nélkül egy idő után nem lehet és nem is érdemes élni. Mi
egyetértünk ezzel az állítással.
Az edzést minden esetben bemelegítéssel kezdjük, ezt követi a kifutás
valamelyik bejáratott edzőhelyünkre, ahol tapasztalt edzőink felügyeletével
futógimnasztikával folytatjuk a tréninget. Ezután nem maradhat el a jól
megérdemelt levezetés, a nyújtás sem. Keresd a kezdőknek és a haladóknak
szánt edzéseket kreditért is a Neptunban, VTN kóddal! Fuss ELTE is!
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Hallgatói kapcsolattartó: Keresztesi Gitta
Email: keresztesi.gitta@gmail.com
Honlap: www.polythlon.elte.hu
Facebook: ELTE-BEAC Polythlon Triatlon Klub

Hallgatói kapcsolattartó: Keresztesi Gitta
Email: keresztesi.gitta@gmail.com
Honlap: www.polythlon.elte.hu
Facebook: ELTE-BEAC Polythlon Triatlon Klub
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TOLLASLABDA
A tollaslabda az egyik legkedveltebb ütős játék, hiszen ez a sport nem
igényel semmilyen előképzettséget, egy ütő, egy labda és egy partner
segítségével már kezdődhet is a játék!
Szervezett edzéseinken szívesen látjuk azokat, akik ezt a sportot eddig
nem, vagy csak nagyon ritkán űzték, illetve azokat is, akik már korábban is
foglalkoztak vele, esetleg versenyeken is részt vettek már. Minden félévben
egyre több hallgató, illetve oktató látogat el hozzánk, így bátran mondhatjuk,
hogy a tollaslabda különösen kedvelt az ELTE-sek körében.
Az edzéseken mindenki megtalálhatja a szintjének megfelelő edzőpartnert,
lehetőséget biztosítunk az alapok elsajátítására, haladó szintű játékosaink
pedig minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy az előző évekhez hasonlóan
sikeresen szerepeljenek a budapesti rendezésű amatőr versenyeken, illetve
a vállalkozó kedvűek a tavaszi félévben akár a MEFOB-on is megmutathatják,
mit sajátítottak el az edzéseken.
Ha nincs felszerelésed, akkor is szívesen látunk, ütőt és labdát minden
érdeklődő számára készséggel biztosítunk.

Hallgatói kapcsolattartó: Tóth Richárd
Email: elte.tollaslabda@gmail.com
Facebook: ELTE Tollaslabda
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KÜLÖNLEGES ÜTŐS SPORTOK

TENISZ

Gyorstollaslabda szakosztályként vagyunk nyilvántartva, de az elmúlt évben
több ütős sportág összevonásával működünk, tarjuk edzéseinket.

Teniszezz a BEAC-on!

Ezek az alábbi sportok: Tamburelli, Tamburello, Gyorstollaslabda, Mini
tenisz, közös néven mondhatjuk azt, hogy “Különleges Ütős Sportok” (KÜS).
A sportágak egymásra épülnek, így komoly előképzést kapnak a kezdő
sportolók a későbbi sportágválasztáshoz, mint a Tenisz, a Squash, a
Tollaslabda, de természetesen van lehetőség az alap sportágak (KÜS)
magasabb szintű űzéséhez.
Ezt az is bizonyítja, hogy Magyarországon az először 2014-ben
megrendezett Tamburelli versenyen Bartha Dénes első, Strobl Andrea
második helyezést ért el felnőtt kategóriában. A Tamburelli és a Mini tenisz
előnye, hogy kis helyen nagy létszámmal lehet eredményesen edzeni.
A fent leírtakkal egy új színt szeretnénk bevinni az egyetemi sportéletbe.
A 2013/2014. tanév a kísérlet éve volt, aminek eredményeképp, a 2014-es
tavaszi szemeszterben 250 hallgató választotta az új képzési rendszert
általános testnevelés órán.
A nagy érdeklődésre építve a jövőbeni cél egy egyetemi bajnokság
beindítása, akár kombinált formában is, valamint a szövetségi versenyeken
való részvétel.

Akár egészen kezdő érdeklődő, akár haladó játékos vagy, vár a BEAC megújult
teniszcsapata. Szeretnél megtanulni teniszezni? A kezdő és középhaladó
játékosok kiscsoportos órákon edző segítségével sajátíthatják el a tenisz
alapjait és fejleszthetik tenisztudásukat. Ütőt, felszerelést is biztosítunk.
Partnert, játékostársat keresel? A haladó játékosoknak segítünk szintben
megfelelő edzőpartnert találni, pályát bérelni.
Hallgatói kapcsolattartó: Kiss Anna Rita
Email: tenisz.eltebeac@gmail.com
Facebook: Elte-Beac Tenisz

ASZTALITENISZ
Szerva itt, csere ott! Nálad a meccslabda!
Rendszeres mozgásra vágysz? Régen pingpongoztál és szeretnéd azt egy
egyetemi csapatban folytatni? Esetleg szívesen indulnál amatőr vagy egyetemi
bajnokságokban? Ha egy igazi egyetemi sportközösségre vágysz, a következő
szerva most a Tiéd lehet! Téged is vár az ELTE-BEAC Asztalitenisz szakosztálya!
Dobosy Péter vagyok, a BEAC Asztalitenisz Szakosztályának vezetője és 2011
szeptemberétől az ELTE sportösztöndíjasa. Szakosztályunk minden ELTE
polgár számára kínál színvonalas sportolási lehetőséget, mind amatőr, mind
versenyszinten. A BEAC egy remek közösség, ahol rengeteg jó barátra tehetnek
szert a sportolni vágyók. Itt ELTE-s hallgatók és tanárok együtt, egy csapatként
edzenek, versenyeznek és támogatják egymást. Szakosztályunk a közös
sportoláson túl a magánéletben is igen aktív és jó közösség, hiszen egy nagy
múltú egyetemi sportegyesület tagjának lenni sokkal többet jelent egyszerű
edzéseknél, esetleg bajnoki szereplésénél.
Ráadásul az ELTE egyik kampuszán, jól megközelíthető helyen tartjuk
felkészüléseinket (Izabella utca). Csak bátorítani tudok mindenkit, hogy
csatlakozzon! Várjuk jelentkezésed!

Hallgatói kapcsolattartó: Elek József
Email speed.elek@gmail.com
Facebook: ELTE Gyorstollaslabda & Tamburelli és KÜS
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Hallgatói kapcsolattartó: : Dobosy Péter
Email: dobosypeter@gmail.com
Honlap: www.beacpp.elte.hu
Facebook: BEAC pp
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SPINNING

KETTLEBELL

Gyere spinningre, ha hatékony, jó hangulatú kardió edzésre vágysz!

Ha olyan sportot keresel, amely egyszerre tesz izmossá és erőssé,
a kettlebell legyen a választásod.

Ha fogynál, alakot formálnál, a tanulás okozta stresszt szeretnéd oldani,
kiegészítő sportágat keresel, vagy csak vidáman, mozgással, jó társaságban
szeretnéd tölteni idődet, nálunk a helyed!
Óráinkon speciális kerékpárokon dolgozunk, ritmusos-bulis zenére tekerünk
„hegyen-völgyön át”, az oktatók iránymutatása alapján. Az órák lehetnek
fitnesz jellegűek vagy speciálisan kerékpáros edzések. Hogy mennyire
terheled magad, az tulajdonképpen rajtad múlik. Ne ijedj meg, mindenki saját
magának osztja be erejét a céljának megfelelően!
A szíved izomzata, lábizmaid és a keringésed fog nagymértékben erősödni,
de ne félj, a spinningtől nem vastagszanak meg a combok, ahhoz már
a komolyabb edzésmunka kell. A spinninget heti 2-4 alkalommal ideális
művelni. Ha ezt betartjuk, állóképességünk folyamatosan fog fejlődni.

Hallgatói kapcsolattartó: Őszi Krisztián
Email: cycling.beac@gmail.com
Facebook: ELTE-BEAC Cycling
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Egy olyan több száz éves eszközről és mögé épülő mozgásrendszerről
van szó, amely szó szerint az egész tested teljesen megmozgatja mind
erőnlétedet, mind pedig állóképességedet igénybe véve. Egy edzés során a
testet egészként kezeljük és egészként eddzük, így garantáltan olyan mozgást
fogsz végezni, amiben meg fogod találni a kihívásokat. Mit nyújt egy kettlebell
edzés? Egy igazán kemény és tudatosan összerakott edzésprogramot. Egy
olyan súlyzós sportot, amely a gerincet kíméli, sőt, megerősíti és kijavítja
a tartáshibát. Olyan izomlázat és magaslatokat az erődben, amelyekről
valóban nem álmodtál. Lányok figyelem: egy olyan súlyzós sportról van szó,
ami Nektek lett kitalálva, amitől nem óriási, hanem alkatodhoz illő szépen
kidolgozott izmokat szerezhetsz.
Gyere el és próbáld ki, tapasztald meg az évről-évre egyre bővülő, hasonló
hozzáállású társaságot, melynek mind hölgyek, mind urak tagjai. Vegyél
részt évente megrendezendő versenyeinken és edzőtáborainkon, de főleg az
igazán kemény, de jó hangulatú edzéseken!

Hallgatói kapcsolattartó: Gölöncsér Dániel
Email: goloncser.danimarci@gmail.com
Facebook: Funkcionális köredzések a BEAC-on
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TRX

FUNKCIONÁLIS KÖREDZÉSEK

Egészség-, erő- és állóképesség-fejlesztés a világ
leginnovatívabb eszközével!

Az edzésről:

A TRX Suspension–t az amerikai haditengerészet elit csapata fejlesztette ki,
de mára az egyik leginnovatívabb fitneszeszközzé vált világszerte.
Ez egy hordozható funkcionális tréningeszköz, mellyel az erőt, az egyensúlyt,
a hajlékonyságot és az ún. „core” izmok stabilitását lehet fejleszteni. A tréning
lényege, hogy a mindennapi életből vett mozdulatokat (guggolás, kitörés,
emelés, rotáció) használja fel és kapcsolja össze aktív erőkifejtés közben.
A cél minél több izomcsoportot megmozgatni minden egyes gyakorlat során.
Ezt az edzésformát szeretnénk mindazok figyelmébe ajánlani, akik szeretnék
visszanyerni alakjukat, vagy csak valami újjal megismerkedni, illetve komoly
edzésmunkában részt venni. Tehát várunk fiúkat, lányokat is egyaránt, hiszen
a vádlitól a tricepszig lehetőség van számos kiváló gyakorlatra, melyek gond
nélkül végezhetők együtt is.

A funkcionális tréning során számos eszközzel dolgozunk, ennek lényege,
hogy az eszközök ötvözésével eredményesebben és hatékonyabban tudjuk
megmozgatni a testet.
Főbb eszközökről röviden:
A Kettlebell egyetlen eszközre, egy speciális öntöttvas súlyzóra épül, amellyel
különféle gyakorlatokat kell végezni. A kettlebell más nevén girya egy
hatékony erőnléti sport, mely növeli az izmok állóképességét, javítja a tartást
és erősíti a testtudatot.
A TRX tréning lényege: a mindennapi életből vett mozdulatokat használja
fel (guggolás, kitörés, emelés, rotáció) és kapcsolja össze, aktív erőkifejtés
közben. A cél minél több izomcsoportot megmozgatni minden egyes
gyakorlat során.

A tréningünk 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, ill. testhelyzetben végezhetőek
a gyakorlatok, az izolált mozdulatokkal szemben sokkal több
izomrostot stimulálnak; így a tréning esztétikus, funkcionális
izmokat fejleszt;

Hallgatói kapcsolattartó: Gölöncsér Dániel (Kettlebell), Répási Károly
(TRX és TRX Rip tréner)
Email: funkcionalistrening.eltebeac@gmail.com
Facebook: Funkcionális köredzések a BEAC-on
Hallgatói kapcsolattartó: : Répási Károly
Email: trx.repasi.tar@gmail.com
Facebook: Funkcionális köredzések a BEAC-on
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JÓGA

KONDÍCIONÁLÁS – EDZŐTEREM

A gerincjóga kifejezetten gyakorlatias mozgásrendszer, amelynek alapja az
indiai hatha jóga rendszere.

Kedvező áron, mégis igényes körülmények között edzenél? Formában
tartanád magad, de hiányzik egy jó hely és a kellemes társaság? Neked az
ELTE-BEAC konditermében a helyed!

A jóga az elme, a test és a lélek jóllétét hirdeti.
A rendszeres gyakorlással a tested megerősödik, hajlékonnyá válik, de
az izmaidból eltűnik a feszültség és a fájdalom. A testeddel együtt az
elméd is ellazul, megszabadulsz a stressztől és a problémákat is képes
leszel hatékonyabban kezelni. Egyfajta belső békére lelhetsz, ami segít a
koncentrálásban és a nehézségek elviselésében is. További előnye a jógának,
hogy kiegyensúlyozottabb, tudatosabb leszel tőle, jobban alszol, a tested
ellenállóbb lesz a betegségekkel szemben is. Nem utolsó sorban: a jóga a
legjobb módja a fogyásnak.
Úgy érzed, nem vagy elég hajlékony, hogy elkezdj jógázni? Pont ezért van itt
az ideje! A gyakorlással hamar megszerezheted mindezt.
Mi történik egy gerincjóga-órán? Nyújtó, lazító és erősítő ászanákat végzünk,
megismerkedünk a testünkkel és saját magunkkal. Lélegzünk. Befelé
figyelünk, a belső hangokat próbáljuk meghallani, kizárva a külvilág zaját. Az
órát tíz perces relaxáció zárja.

A célunk annak elérése, hogy tudatosan és szívesen mozogj, és ami még
fontosabb: rendszeresen.
A heti háromszor egy óra testmozgás ideális ahhoz, hogy fokozatosan
hozzászoktasd magad a terheléshez és tegyél az egészségedért is. Ha van
személyre szabott edzésterved (ez a leghatékonyabb megoldás), nem kell
sportágválasztókra menned és keresgélned. Ha most kezdenéd a „gyúrást”,
akkor keresd tanácsokért, edzéstervért személyi edzőnket.
Vizsgaidőszakban és szünetekben sincs kifogás: konditermünk állandó nyitva
tartással vár minden kedves érdeklődőt reggel 8-tól este 10-ig.
Jelenleg nagyrészt fiúkból áll a törzsközönség, de a szervezők természetesen
szeretnék fejleszteni és bővíteni a konditermet, ezáltal ösztönözve az
egyelőre még passzív rétegeket. A lányok általában a futópadot használják
előszeretettel, így tervbe van véve ehhez hasonló és egyéb kardiógépek
beszerzése is.
Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk edzőtermünkben!

Hallgatói kapcsolattartó: Fedasz Vivien
Email: joga.eltebeac@gmail.com
Facebook: ELTE-BEAC Jóga
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Email: info@beac.elte.hu
Facebook: ELTE-BEAC edzőterem
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TÁJFUTÁS
Mi is az a tájfutás?
Meglepő módon a tájékozódás és a futás kombinációja. Egy sport, melyben
nem csak a fizikum számít, hanem a mentális erőnlét is. A tájfutással
egyszerre növelheted az állóképességed és a szellemi teljesítőképességed.
Ez nem csak egyszerűen egy sport, hanem egy életforma, mely megtanít
küzdeni, gyorsan dönteni, kitartóan figyelni. Minden korosztály számára
élvezetes, a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki megtalálja a számára
megfelelő kategóriát.

Akár egyénileg, akár csapatban lapátolnál, az ELTE-BEAC-ban biztosan
megtalálod a Neked megfelelőt!
A foglalkozásokra márciustól októberig itt kerül sor, míg a téli időszak
erőnléti edzésekkel telik.
Ha szeretnél egy olyan sportot űzni, ami kint zajlik a természetben, akkor
látogass el hozzánk, és fogj evezőt vagy lapátot, biztosíthatunk, hogy nem
fogsz csalódni!

A tájfutás menete: a versenyzőknek térkép és tájoló segítségével kell a
terepen (általában erdő, de vannak park versenyek is) meghatározott számú
ellenőrzőpontot érinteniük. A pontérintés sorrendje kötött, de a pontok
között a versenyző maga választja meg az útvonalát. Az időt egy elektronikus
chippel mérik.
A tájfutás mindamellett, hogy kemény sport, teljesen kikapcsol, ellazít. Futni
az erdőben egy életérzés. Ha szereted a természetet és egy befogadó, jó fej
társaságra vágysz, köztünk a helyed!
Hallgatói kapcsolattartó: Károlyi Hanga
Email: eltetajfutas@gmail.com
Honlap: tajfutas.elte.hu
Facebook: ELTE-BEAC Jóga

KAJAK-KENU ÉS EVEZÉS
Megirigyelted az olimpiákon sikert sikerre halmozó sportolóinkat?
Szívesen kipróbálnád, milyen lehet saját egészségedért, a társakért és
persze a győzelemért lapátolni? Ha magadra ismertél, akkor Neked az ELTE
Vízisporttelepén van a helyed!
Nálunk minden vállalkozó szellemű egyetemista megtalálja a számítását:
egyesek vízitúráinkon és jó hangulatú háziversenyeken vagy a RáckeveiDunaág szemet gyönyörködtető növény- és állatvilágában, míg mások az
aranyéremért harcba szállva a versenyeken. Utóbbira több alkalom is van
az évben: az egyetemi tízevezős fixülős evezősversenytől kezdve a 30 km-es
kenu maratonig a lehetőségek tárháza áll rendelkezésünkre.
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Hallgatói kapcsolattartó: Sótonyi Zita
Email: info@beac.elte.hu
Facebook: ELTE-BEAC edzőterem

TERMÉSZETJÁRÁS
Szeretnél egy vidám és sokszínű csapat tagja lenni? Imádsz a természet
közelségében lenni?
Szeretnél az egyetemi évek alatt is rendszeresen mozogni valamit? Akkor
köztünk a helyed! Látogass el Facebook oldalunkra és csatlakozz hozzánk
bármelyik meghirdetett hétvégi túrázásunk alkalmával, avagy gyere el
a szünetekben megrendezett hagyományos több napos csapatépítő
kirándulásaink valamelyikére! Csatlakozz hozzánk bátran, és ismerd meg
Európa természeti értékeit velünk!
Programjainkról röviden:
•
		
•
		
•
		

Budapest-közeli rövidebb túrák/kirándulások heti rendszerességgel
a szorgalmi időszakban
Országjáró mozgalmakban (pl. Országos Kéktúra) és
teljesítménytúrákon való részvétel egész évben
Negyedévente megrendezett házi szervezésű városismereti 		
csapatversenyek
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•
•
•
		
•
•
•

Félévente közös félévnyitó túrák (Eötvös Emléktúra)
A szünetekben 3-4 napos csapatépítő túrákat szervezünk 1-1 tájegységre
A tavaly több mint 1000 embert megmozgató Sárga Teljesítménytúra 		
megrendezése, hagyományosan május 1-jén
Rendszeres túrázási lehetőség
az MSTSZ NB I-es és NB II-es túrabajnokságaiban való részvétel
Kredit az általános testnevelés kurzus keretein belül

No és persze jó hangulat, valamint remek társaság!
Ha kedvet kaptál, nagy szeretettel várunk csapatunkban!

Hallgatói kapcsolattartó: Sujtó Laura
Email: laurasujto@gmail.com
Honlap: tura.elte.hu
Facebook: ELTE-BEAC Természetjárás

TOVÁBBI SPORTOK

FALMÁSZÁS
Érdekelnek az olyan sportok, amelyek a saját testsúlyoddal edzenek?
Gondolkoztál már azon, hogy kipróbálod a falmászást, de még nem volt rá
lehetőséged vagy bátorságod? Most megteheted!
A mászás igen komplex sport, történhet műfalon vagy sziklafalon kötéllel,
vagy alacsonyabb – 4-5 méter magas – falon anélkül (boulder mászás).
Számos jótékony hatása között megemlíthető az, hogy növeli az erőállóképességet, a koncentrációs készséget, fejleszti az egyensúlyt és a
mozgáskoordinációt. Emellett olyan látványos és szép mozgásforma, amely a

mozdulatok elvégzése közben mindenkinek sikerélményt nyújthat.
Bár egyéni sport, közösségformáló erejének köszönhetően új barátságok
születnek, akár a házi vagy országos versenyek, akár az edzések során.
Az ELTE-s edzések elsősorban a boulder mászás kipróbálására és
szervezett edzések látogatására adnak lehetőséget szakképzett edzők és
kidolgozott edzésterv mellett. Ezen kívül hétvégi kirándulások keretében
megismerkedhettek a sziklamászással, vagy a műfalas köteles mászással is.
Mindenkit szeretettel várunk!
Hallgatói kapcsolattartó: Bodó Máté
Email: maszoedzes@gmail.com
Facebook: Ujjerő egyetemi mászás

SAKK
Rácz Dániel vagyok, másodéves matematika szakos hallgató, a sakkért
felelős az egyetemünkön. Én figyelek arra, hogy pezsegjen a sakkélet az
ELTE-n. Ez nemcsak az egyetemi rendezvényeken való sakkversenyeket
takarja, hanem a rendszeres edzéseket és más versenyeken való részvételt,
rendszeres egyéb összejöveteleket is.
Ha szeretsz sakkozni, akkor feltétlenül látogass el edzéseinkre, játékerőtől
függetlenül! Edzéseinket FIDE mesterek teszik magas színvonalúvá, de van
kezdő szekció is. Természetesen nemcsak edzésre, hanem versenyzésre
is van lehetőség. Csapatunk, az ELTE-SENSE jelenleg a Budapesti
Csapatbajnokság I. és II. osztályában, valamint az amatőr bajnokságban
szerepel. Mindegyik csapatba várunk lelkes játékosokat! Aki szeretne a
csapatba bekerülni, jelentkezzen nálam, hogy elintézhessük a leigazolási és
vendégjátékosi papírokat.
Szeretettel várunk mestereket és kezdő játékosokat is! Edzések minden
kedden 18 órától a Lágymányosi Kampuszon, várhatóan az északi épület
0.99-es termében. Az első alkalom szeptember első hetében lesz. Ugorj be
egy partira!
A fejlődés lehetősége és az igazi egyetemista csapathangulat garantált,
mert minden sportág fejben dől el!
Hallgatói kapcsolattartó: Rácz Dániel
Email: danielracz10@gmail.com
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ŐSZI SZEMESZTER
Esemény: Decathlon Gólyatábori Sportkampány
Időpont: 2014. augusztus 16.- szeptember 4.
Helyszín: gólyatáborok
Leírás: Gólya vagy? Akkor Neked még minden új! Ezért is indul el az ELTEBEAC, az Egyetem sportegyesülete egy lelkes, tájékoztató körútra. Az
Egyetem sportszervezőivel és sportösztöndíjasaival karöltve augusztus vége
és szeptember eleje között sok-sok sportprogrammal a Te gólyatáborodba
is ellátogatunk, bekapcsolódva a Karod sportnapjába. Amikkel készülünk:
előadások, bemutatók, vetélkedők, bajnokságok. Találkozzunk a
gólyatáborban, hogy már a tanév kezdése előtt kiválaszthasd, mit sportolnál
szívesen az egyetemi évek alatt!

Esemény: Sportolj kreditért –
Általános testnevelés kurzusok kezdete
Időpont: 2014. szeptember 8. – első tanítási nap
Helyszín: Neptun szerint
Leírás: Sportolj kreditért – Válaszd a sportot, mint kurzust! Ám ne a
középiskolai testnevelés órákra gondolj! Itt a mozgás öröme, a sport
szépsége, a közösség és közel 30 féle sportág megismertetése a cél.
Itt az idő, válassz egyet! Találkozzunk a pályán!
A kurzusokra a megkezdésük előtt regisztrálni kell a tanulmányi rendszerben.

Esemény: Decathlon ELTE Sporthét
Időpont: 2014. szeptember 8-11.
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep
Leírás: Az ELTE Sporthét a legjobb lehetőség, hogy megismerkedj az
egyetem sportolási lehetőségeivel. A nyílt hét folyamán minden edzésünk
ingyen kipróbálható. Gyere és ismerd meg fiatal edzőinket, sportösztöndíjas
hallgatóinkat és mozogj együtt gólyatársaiddal. A sportprogramok mellett
nyereményjátékkal is készülünk! Megéri eljönni!
Részletekért látogass el a www.beac.hu oldalra!
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Esemény: Focibajnokságok őszi nevezési határideje
Időpont: nevezés határideje – 2014. szeptember 10.
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep
Leírás: Szervezz csapatot már a gólyatáborokban és nevezz az egyetem
legnagyobb sporteseményére. Több, mint 150 csapat méri össze tudását
a pályán és azon kívül is az ELTE focibajnokságán.
Esemény: Edzések az ELTE-BEAC-cal
Időpont: 2014. szeptember 15. – folyamatosan
Helyszín: lásd www.beac.hu
Leírás: Több, mint 40 sportág edzései kezdődnek el szeptember közepén.
Gyere és vegyél részt az edzéseinken, egész évben várunk, folyamatosan
lehet csatlakozni! Szinttől és előképzettségtől függetlenül várunk mindenkit.
Fiúk, lányok, itt a helyetek!
Esemény: Férfi Futsal NB2 mérkőzések
Időpont: 2014 szeptemberétől minden második hétfőn
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep
Leírás: Gyere és szurkolj az ELTE-BEAC férfi futsal csapatának, minden
második hétfőn a Bogdánfy úti Sporttelepen 20 órai kezdettel.
Esemény: 27. 5vös5km futóverseny
Időpont: 2014. szeptember 25.
Helyszín: ELTE Lágymányosi Kampusz
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Esemény: ELTE FIT Night4
Időpont: 2014. október 16. csütörtök
Helyszín: ELTE Bogdánfy utcai Sporttelep - BEAC
Leírás: Látogass el Te is az ELTE FIT Night rendezvényre és vegyél részt az
éjszakába nyúló sportolási élményekben. Minden ami fitness, minden, ami
mozgás, garantált jó hangulat és kikapcsolódás vár a számos mozgásformát
felvonultató eseményen. Ha eddig még nem tetted, itt megismerheted
és kipróbálhatod milyen sportolási lehetőségeket tartogat számodra az
egyetem. Egyetemi és főiskolai hallgatóknak a sportprogramok ingyenesek!
A sportprogramokra regisztrálj előre: fitnight.eltesport.hu
Számos előadás, színpadi bemutató, híres és eredményes sportoló,
ingyenesen kipróbálható edzések és edzésmódszerek várják az
érdeklődőket. Az estét zenés mulatság zárja a Szertár Büfében.
Esemény: Éjszakai Sportnap
Időpont: 2014. december 12.
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep
Leírás: Egy rendezvény, amiből a hallgatóktól és az öregdiákoktól kezdve
az oktatókig és tanárokig mindenki kiveszi a részét és csapatokat alkotva
barátságos mérkőzéseket játszik többféle csapatsportban: labdarúgás,
kosárlabda, röplabda és floorball. Garantáljuk, hogy akkor sem fogsz
unatkozni, ha épp nincs mérkőzésed. Hogy miért? Gyere és nézd meg!
Zenekarok, játékok, edzések, küzdősportok, életmód-tanácsadás és még
sok minden más!

Leírás: 2014. szeptember 25-én 5 óra 5 perckor a sok tanulás közben egy
kis kikapcsolódás gyanánt együtt futhatod le barátaiddal a Lágymányosi
Kampusz körül a 27. 5vös 5km futóversenyünket. Diákigazolványok
felmutatásával ismét kipróbálhatjátok a Nike Futóbusz legújabb termékeit,
de a Pulay „Energiabomba” Szilvi vezette aerobikos, zenés bemelegítést
sem érdemes kihagyni! Az eredményhirdetést szendvicsbe fogó attrakciók
idén sem maradnak el: előbb egy kerekasztal beszélgetés következik
a sztárvendégekkel, majd a nap csattanójaként minden szempár a
tombolahúzásra szegeződik, amelynek fődíja egy, illusztris személyek által
aláírt ereklye.

Esemény: ELTE Téli Bajnokság nevezési határidő
Időpont: 22014. december eleje
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep

Részletes információk:
Az 5vös 5km hivatalos honlapja: http://eotvos5.elte.hu
Az 5vös 5km hivatalos Facebook eseménye: XXVI. 5vös 5km.
Az 5vös 5km Facebook oldala: ELTE 5vös 5km

Részletek: Facebook: ELTE-BEAC Futsal Bajnokság

Leírás: Egyetemi futball bajnokságunk több mint ezer fiú és lány
hallgatónak adja meg a lehetőséget, hogy hétről-hétre mérkőzéseken
mutassák meg tudásukat. A három ligából és ligánként számos osztályból
álló bajnokság legjobbjai évről-évre az ELTE Bajnokok Ligáján mérik össze
tudásukat, magas színvonalú mérkőzéseken, komoly díjazás mellett.
Toborozzatok csapatot és nevezzetek Ti is!
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TAVASZI SZEMESZTER
Esemény: Sportolj kreditért – Általános testnevelés kurzusok kezdete
Időpont: 2015. február 9. – első tanítási nap
Helyszín: Neptun szerint

Esemény: Sárga70 Teljesítménytúra
Időpont: 2015. május. 1.
Helyszín: Budai hegység, indulás Hűvösvölgyből

Esemény: Edzések az ELTE-BEAC-cal
Időpont: 2015. február 9. – első tanítási nap
Helyszín: Neptun szerint

Leírás: Újabb nagy tömegeket megmozgató Sárga Teljesítménytúra az
ELTE-BEAC természetjárói szervezésében. A Budapest közeli fantasztikus
tájakon kanyargó kalandra Téged is szeretettel várnak a szervezők!
Kezdőknek és gyakorlottabb túrázóknak egyaránt változatos kihívásokat
kínálunk!

Esemény: Kárpát-medencei Egyetemek Kupája
Időpont: 2015. március eleje
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep
Leírás: Gyere és szurkold végig a hétvégét velünk az egyik legnívósabb
sporteseményünkön, a Kárpát-medencei Egyetemek Kupáján! Évente kerül
megrendezésre a futsal sportban az ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat,
az egyetem részönkormányzatai és az ELTE-BEAC egyesület támogatásának
és operatív közreműködésének köszönhetően. Hogy elnyerjék a KEK kupát,
számos csapat érkezik hozzánk, többek között Felvidékről, Kárpátaljáról,
Erdélyből és Újvidékről is. Nézzük együtt a Titánok harcát, találkozzunk az
első sorban!

A program egyben a Budapest Kupa része is. ELTE-seknek a nevezés
ingyenes. Egyedi névre szóló oklevéllel és kitűzővel ismerjük majd el
teljesítményed és további meglepetésekkel is készülünk!
Facebook: ELTE-BEAC Természetjárás
Esemény: 28. 5vös5km futóverseny
Időpont: 2015. május eleje
Helyszín: ELTE Lágymányosi Kampusz

Részletek: kek.elte.hu
Esemény: Focibajnokságok tavaszi nevezési határideje
Időpont: : 2015. március eleje
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep
Esemény: Tavaszi Sportkampány
Időpont: 2015. április-május
Helyszín: ELTE karok, kollégiumok
Leírás: A tavasz folyamán az ELTE-BEAC 40 sportággal végiglátogatja az
ELTE kari és kollégiumi napjait. Minden helyszínen érdekes és mozgalmas
programokkal várunk, legyen szó egy belvárosi kampuszról vagy egy
külvárosi kollégiumról. Ha még nem csatlakoztál az ELTE sportos csapatához,
akkor itt megtudhatsz mindent, a sportolási lehetőségekről!
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EMAIL

Pulay Szilvia

elteaerobik@gmail.com

Kosárlabda (férfi)

Szakosztályi: Szabari Krisztián
Hallgatói: Buza Dániel

szkrissz89@gmail.com,
buzadani91@gmail.com

Csák Gergely

gergely.csak@gmail.com

Kosárlabda (női)

Szakosztályi: Horváth Enikő Hallgatói: Mátravölgyi Dorottya

horvath.eniko8@gmail.com,
dorottya.matravolgyi@gmail.com

Dobosy Péter

dobosypeter@gmail.com

Wéber Edina

edidance92@gmail.com

Atlétika – egyetemi (ugró, dobó
számok)

Müllner Nándor

n_mullni@hotmail.com

Sebők Máté

mate.sebok86@gmail.com

Atlétika Szakosztály (közép-,
hosszú táv, gyaloglás)

Richter László

beacatletika1898@gmail.com

Kovács Gergő,
Szűcs Péter

kov.geri@gmail.com, peter.
szucs.1993@gmail.com

Bence György

graciebarra420@gmail.com

Baliga Barbara

baliga.barbara@gmail.com

Kovácsik Rita

rita.kovacsik@hotmail.com

Németh Andor

beac.mokusok@gmail.com

Liszka László

tunghse1994@gmail.com

Bögöly András

elteandris@gmail.com

Bodó Máté

maszoedzes@gmail.com

Rácz Dániel

danielracz10@gmail.com

Gölöncsér Dániel
Répási Károly

funkcionalistrening.eltebeac@
gmail.com

Spinning

Őszi Krisztián

cycling.beac@gmail.com

Rácz Roland

futsal@beac.elte.hu

Tájfutás

Károlyi Hanga

Sajben Marcell

marcell.sajben@gmail.com

Tenisz

Kiss Anna Rita

Túri István

pista.turi@gmail.com

Természetjárás

Sujtó Laura

Müllner Nándor

n_mullni@hotmail.com

Tollaslabda

Tóth Richárd

Fedasz Vivien

joga.eltebeac@gmail.com

Sótonyi Zita

eltevezes@gmail.com

Őszi Krisztián

oszikr@gmail.com

Futás

Keresztesi Gitta

Liszka László

tunghse1994@gmail.com

Úszás

Keresztesi Gitta

Gölöncsér Dániel

goloncser.danimarci@gmail.com

Kerékpár

Őszi Krisztián

eltebeac.kezilabda@gmail.com

Vízilabda

Szabó Attila

Aerobik
Aikido
Asztalitenisz

Brazil Jiu-jitsu
Cheerleading
Északi Hét Csillag Imádkozó
Sáska Kung Fu
Falmászás

Funkcionális köredzés
Futsal (férfi)
Futsal (női), kispályás
labdarúgás
Goju-ryu karate
Hastánc
Jóga
Kajak-kenu és evezés
Kerékpártúrák
Night Bike Kerékpár
Kettlebell

Kézilabda (férfi)
Kick-boksz

Különleges ütős sportok
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Rippert Bálint
Németh Márk
Elek József

nemethmark9700@gmail.com
speed.elek@gmail.com

Modern jazztánc
Muay thai

Nagypályás labdarúgás
Ötlabda
Rögbi
Röplabda
Sakk

TRX
Triatlon

Kondicionálás - edzőterem
Kispályás labdarúgóbajnokságok, kupák

eltetajfutas@gmail.com
tenisz.eltebeac@gmail.com
laurasujto@gmail.com
elte.tollaslabda@gmail.com

Répási Károly

trx.repasi.tar@gmail.com

Kis Gyula

gyulatri@gmail.com
keresztesi.gitta@gmail.com
keresztesi.gitta@gmail.com
oszikr@gmail.com
kisuf@inf.elte.hu

Fedasz Vivien

info@beac.elte.hu

Sajben Marcell

eltese2008@gmail.com
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“A motiváció elindít.
A megszokás mozgásban tart.”
Jim Ryun

“A sport nemcsak testnevelés,
hanem a léleknek is az egyik
legerőteljesebb nevelőeszköze.”
Szent-Györgyi Albert
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