Versenykiírás
Általános rendelkezések
A Campus Olimpia bemutatása

1.

A Campus Olimpia 2010. július 20-22 között megrendezendő sportrendezvény a
magyarországi és a határon túli felsőoktatási intézmények hallgatói számára.
A verseny célja

2.


sport és a sportolás népszerűsítése



egészséges életmódra nevelés



olyan közösségi esemény megteremtése, ahol a különféle oktatási intézmények
szurkolói és versenyzői kapcsolatot tudnak egymással építeni

3.



a Campus Fesztivál kapcsolt rendezvénye, mely összeköti a sportot és a szórakozást



kapcsolatépítés a magyarországi és a határon túli felsőoktatási intézmények között
A rendezvény szervezője

Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 26.)

4.

Résztvevők

Az államilag elismert diplomát adó, felsőoktatási intézmények képviseletében azok a
hallgatók vehetnek részt, akik legalább négy féléves, oklevelet adó képzésben, illetve
iskolarendszerű képzésben vesznek részt a verseny időpontjában, továbbá, akiknek a nevező
felsőoktatási intézményben szerzett végbizonyítványuk kelte- a bajnokság időpontjában nem
haladja meg az egy évet.

Az adott félévre a nevező intézménybe iratkozott (nappali, levelezős, esti távoktatásban illetve
doktorandus képzésben résztvevő) hallgatók, állampolgárságra és életkorra tekintet nélkül.
Igazolás

5.

A beérkező sportolók indulási jogosultságát és a kísérők létszámát a Versenybíróság ellenőrzi.
Ennek során a csapatvezetők


a nevezés alapján diákigazolvánnyal és személyi igazolvánnyal igazolják (az első
mérkőzés előtt) a résztvevő sportolók személyazonosságát és a felsőoktatási státusát,
továbbá



a már végzett hallgatók, versenyzők esetében indexmásolat szükséges



összesítő

névsor

(testnevelési

tanszékvezető/

csoportvezető/sportigazgató

aláírásával)


Az ellenőrzött sportolók és kísérők az adott versenyre érvényes rajtengedélyt
kapnak.

Sportorvosi igazolást nem kérünk, mindenki saját felelősségre versenyezhet.
A résztvevőknek nyilatkozniuk kell egészségi állapotukról.

6.

A verseny helyszínei

A Debreceni Egyetem sportlétesítményei valamint a Debreceni Termál Fürdő strandja

7.

Díjazás

Az egyéni és a csapatversenyek első helyezettjei elnyerik a „CAMPUS OLIMPIA 2009/2010.
tanévi Egyetemi-és Főiskolai Bajnoka" címet, az I. II. III. helyezettek oklevél és érem
díjazásban részesülnek.
A versenyzők és a csapatok sportáganként külön oklevél és érem díjazásban részesülnek
(részletek a sportágspecifikus kiírásoknál).

8.

Költségek

A részvétel költsége egységesen 2000 Ft/fő.
A verseny rendezési költségeit a Debreceni Campus Nonprofit Kft. biztosítja.
A verseny rendezésén kívüli költségek (utazás, szállás, étkezés, stb.) a résztvevőket terheli.
Minden résztvevő egy hetes belépőt kap a rendezvényt követő Campus Fesztiválra.

9.

Határidők

Nevezési határidő: 2010. június 30.
Nevezési díj befizetésének határideje: 2010. július 01.
A nevezési díj befizetésének módja: átutalással a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú
Kft. bankszámlaszámára: ERSTE Bank : 11600006 – 00000000 – 06799485. Befizetési
jogcím: Campus Olimpia részvételi díja – sportág megnevezése (kosárlabda, kispályás
labdarúgás, strandröplabda, tenisz, stb.)
A határidők után beérkező nevezéseket a szervezőknek NEM áll módjukban elfogadni.
Szállás és étkezés lefoglalásának határideje: 2010. május 31.
A szállás és étkezés lefoglalásának határidejét követően a résztvevőknek egyénileg kell a
szállásról és étkezésről gondoskodniuk!

10.

Nevezés

A rendezvény on-line rendszerén keresztül: www.campusolimpia.hu (online jelentkezés)

11.

Versenyszabályok

Minden olyan kérdésről, amelyről jelen versenykiírás nem rendelkezik, a Campus Olimpia
Versenyprogramja, továbbá a sportágspecifikus szakszövetségi (MKOSZ, MLSZ, stb.)
versenyszabályai a mérvadóak.
Helyezések eldöntése: sportági szabályok szerint

12.

Szállással és étkezéssel kapcsolatos információk

www.campusolimpia.hu

13.

Óvás

A verseny ideje alatt az óvási ügyeket- írásos bejelentés és az óvási díj egyidejű befizetése
esetén Campus Olimpia versenybírósága tárgyalja. A határozat ellen fellebbezésnek helye
nincs.
Az óvási díj: 15 000 Ft.-, melyet a versenyt követő 1 órán belül kell írásban benyújtani.

14.

Információ, kapcsolat

www.campusolimpia.hu, info@campusolimpia.hu

Sportágspecifikus szabályok, rendelkezések
Sportág

Csapatlétszám

Lebonyolítás

a mérkőzéseken (fő)
Kosárlabda

Min. 7 max. 10 fő

csoportok,

Négyes
csoportmérkőzések,

Játékidő / Játék

Résztvevők

menete

száma

4x10 perc tiszta
játékidő

keresztjátékok, helyosztók

Helyszín

Különdíj

Max. 16 ffi

Debreceni Egyetem Kossuth

All-Star ötös

és

Lajos

Legtöbb

16

női

csapat

Gimnázium

pontot

játékos,

Tornaterme

dobó

legértékesebb

játékos
Streetball

4

Csoportmérkőzésekben,

utána

20 perc v. 21 pont

egyenes kiesés

Max 16 ffi

Debreceni

és

főépülete előtt

16

női

Egyetem

nincs

csapat
Strand-

Nyílt kategória: 2

sportági

röplabda

Amatőr kategória: 4

nevezéses

szabályok

szerint,

Egyeztetés alatt

Legjobb ffi és női játékos

formában,

(amatőr

csoportküzdelmek után kieséses

és

nyílt

kategóriákban)

rendszerben
Kispályás

Nevezhető:10

Csoportmérkőzések

(a

labdarúgás

5+1 játszik egyszerre

csoportoklétszáma

a

számától függ),

majd

2x15 perc tiszta

max 64 férfi

Debreceni

nevezők

játékidő,

és max 32

műfüves pályái

egyenes

döntetlennél nincs

női csapat

kieséses rendszerben.

hosszabbítás
-

Lábtenisz

2

Sportági szabályok szerint

Tenisz

Egyéni/páros

32-es tábla szerint, profi és amatőr

Max 32 ffi

kategóriákban

és 32 nő

4x100 m ffii/női gyorsváltó

Úszás

-

4x100m ffi/női váltó
Váltófutás

4 fő

4x700 m

Egyetem

Sportuszoda

(Debrecen, Zákány u.)
-

Debreceni
főépülete körül

kapus,

legjobb

mezőnyjátékos, gólkirály

32 ffi csapat

Városi

Legjobb

Egyetem

Kategóriák
Kosárlabda
Streetball
Strandröplabda
Nyílt kategória: azon hallgatók, akik röplabdában vagy strandröplabdában jelenleg első
osztályú igazolt játékosok, vagy azok voltak
Amatőr kategória: egyéb hallgatók
Kispályás labdarúgás
Lábtenisz
Tenisz
Profi kategóriában az indulhat, aki szerepelt a felnőtt ranglista első 100 helyezettje között,
vagy bármelyik korosztályos ranglista első 30 helyezettje között.
Amatőr kategóriában az indulhat, aki soha nem szerepelt a felnőtt ranglista első 100
helyezettje között, és soha nem szerepelt bármely korosztályos ranglista első 30 helyezettje
között.
Úszás
Váltófutás

