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1) A verseny célja 

 a hazai és a környező országok felsőoktatási intézményeiben tanuló 

hallgatók közötti 

 személyes emberi- és sportkapcsolatok kialakítása, erősítése. 

 A sporthoz kedvet érző strandröplabda csapatok folyamatos versenyeztetése, 

a közönség kulturált szórakoztatása, a sportág népszerűsítése a fiatalok 

széles tömegei körében. 

 A strandröplabda sportág népszerűsítése a felsőoktatási intézményekben 

 A Fair Play magatartás érvényre juttatása. 

 

2) A verseny díjazása 

A „CAMPUS SPORTFESZTIVÁL” 2021/2022. tanévi Egyetemi-és Főiskolai 

Bajnoka" címet;  

     A csapatok oklevél és érem díjazásban részesülnek.  

 

 Különdíjak: 

 legjobb női játékos 

 legjobb férfi játékos 

 Díjak: 

I. helyezett: 80 ezer forint értékű sportszerutalvány/csapat 

II. helyezett: 40 ezer forint értékű sportszerutalvány /csapat 

III. helyezett: 20 ezer forint értékű sportszerutalvány /csapat 

 

3) A verseny szervezői 

 

Rendezők:  

Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. 

Magyar Sport és Életmódfejlesztő Klaszter Kft. 

Észak-Alföld Fejlődéséért Egyesület 

Debreceni Universitas Nonprofit Közhasznú Kft.  

Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet 



 

 

Felügyelő szerv: 

A versenyt a Campus Sportfesztivál szervezőbizottsága írja ki, szervezi, illetve 

bonyolítja le. 

 

Kapcsolattartás a csapatokkal: 

Gyulavári Attila Zsolt +36 30 718 86 44, attilazsoltgyulavari@gmail.com 

 

4) A bajnokság helye: 

DEAC Egyetemi Sportcentrum  

(Debrecen, 4032 Dóczy József utca 9.) 

 

5) A bajnokság ideje:   2022. július 19-20. 

 

6) A résztvevő játékosok: 

7) Magyar, illetve határon túli felsőoktatási intézmények, kizárólag a 2021/2022. tanév II. 

félévére beiratkozott, jelenleg aktív hallgatókból álló csapatai. Továbbá akik 

oklevelüket 2020-ban, 2021-ben vagy 2022-ben szerezték meg. 

  a Campus Sportfesztivál versenyein maximálisan 32 csapat vehet részt. 

 az ellenőrzött sportolók, illetve kísérők az adott versenyre rajtengedélyt kapnak. 

 egy csapatba maximálisan 4 játékos nevezhető! 

 (Legalább 2 lánynak kell a csapatban szerepelnie!) 

 Sportorvosi igazolást nem kérünk, mindenki saját felelősségre versenyezhet. 

 Egy intézményből csak a versenybizottság által meghatározott számú csapat 

nevezhet! 

 A résztvevőknek nyilatkozniuk kell egészségi állapotukról! 

 

 

8) Igazolás 

A sportolóknak a helyszínen igazolniuk kell személyazonosságukat, illetve státuszukat 

érvényes diákigazolványuk, diákigazolvány hiányában személyi igazolványuk 

bemutatásával és egy iskolalátogatási igazolás leadásával.  
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9) Nevezés 

8.1. Nevezés módja: a bajnokság hivatalos honlapján, a www.campus-sport.hu-n 

található nevezési felület kitöltése. 

8.2 Nevezési díjak: 2500 HUF/fő befizetése az alábbi számlára: 

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

ERSTE Bank : 11600006 – 00000000 - 06799485 

Befizetési jogcím: Campus SF részvételi díj- csapatnév-3x3 

Az átutalt részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni. 

 

8.3 Nevezési határidő:  2022. július 8. (péntek) 

 

10) A verseny lebonyolítása és sorsolás: 

Sorsolás: legkésőbb 2022. július 13-án a Versenybizottság által, melyről emailben 

értesítjük a csapatokat 

A verseny időpontja: 2022. július 19-20. 

A verseny lebonyolításáról a versenybizottság rendelkezik. 

A mérkőzések egy nyert játszmáig, 21 pontig tartanak (két pont különbséggel) 7 

pontonként pedig térfél csere történik. A játék folyamatossága érdekében a kosárérintés 

megengedett a nyitás- és ütésfogadásban, valamint a feladásban, de a labdát 

kosárérintéssel az ellenfél térfelére juttatni nem szabad (még akkor sem, ha pl. szél 

segítségével jutott a kosárérintés után a labda az ellenfél térfelére). A játékszabályok 

megtalálhatók a Magyar Röplabda Szövetség illetve a Hajdú-Bihar Megyei Röplabda 

Szövetség honlapján. 

 

11) Óvás 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.campus-sport.hu%2F&h=ATNTnKEYYukynb4rGtfsPDsOjODiav0r02w2bEq1q41cg44lmnJTdJRZgAcP91ztZKSBs2JCEvZLT-k7JgPPJX1vME56n_Tj9GgG-Zc-MkTT2gFOHw


 

A verseny ideje alatt az óvási ügyeket- írásos bejelentés és az óvási díj egyidejű 

befizetése esetén - versenybíróság tárgyalja. A határozat ellen fellebbezésnek helye 

nincs. 

Az óvási díj: 15 000 Ft. 

Az óvást a mérkőzés utáni 10 percben kell benyújtani. 

 

12) Campus Fesztivál Karszalagokkal kapcsolatos információ 

A résztvevők - a Debreceni Egyetem, a KFRTF valamint a Debreceni Református 

Hittudományi Egyetem hallgatói, illetve a debreceni lakosok kivételével - belépőt kapnak a 

Campus Fesztiválra. Azon csapatok tagjai, akik többségében nem a fentebb felsorolt 

intézmények hallgatói és nem helyi lakosok (kispályás labdarúgás 7 fő, strandröplabda 3 fő, 

3X3 kosárlabda 3 fő) az egész csapat ingyen bérletre jogosult.   

A Debreceni Egyetem, a KFRTF valamint a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

hallgatói valamint azon hallgatók, akik debreceni lakóhellyel rendelkeznek Campus Fesztivál 

bérletet kapnak ha a labdarúgásban, 3X3 kosárlabdában, strandröplabdában 1-8. helyen végez. 

A fenti kedvezmény sportáganként minimum 20 csapat indulása esetén érvényes. Amennyiben 

20 csapatnál kevesebb csapat indul valamelyik sportágban, akkor az 1-4 helyen végzett 

csapatok jogosultak a fenti kedvezményre. Abban az esetben, ha nem kerülnek a fenti 

élmezőnybe, de megvásárolják a nevezési díjon felül 17.000 Ft-ért a bérletet.  

A heti karszalagokat mindenki csak és kizárólag személyesen veheti át 2022. július 20.-án 

délután (a pontos időpontról a csapatok a regisztrációs pultnál kapnak tájékoztatást) a DEAC 

pálya területén. A karszalagok másra nem átruházhatók. Kérjük, hogy mindenki hozzon 

magával egy fényképes igazolványt személyazonosságának igazolása céljából. 

 

1) Szállás:  

A Debreceni Egyetem, a KFRTF valamint a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

hallgatói, illetve a Debrecenben állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

hallgatók kivételével a résztvevők számára ingyenes szállás lehetőséget biztosítunk 2 éjszakára 

(2022.07.18-19, vagy 2022.07.19-20), intézményenként maximum 60 főig a Debreceni 

Egyetem kollégiumainak egyikében.  



 

A szállásigényt a támogatott napokra minden arra jogosult személy http://www.campus-

sport.hu/szallas oldalon jelezheti. 

Azon jelentkezők, akik a kollégiumi szálláson szeretnének maradni a Campus Fesztivál idejére, 

ezen igényüket az előző évhez hasonlóan közvetlenül a kollégiumnak jelezzék az alábbi 

elérhetőségen: czere.miklos@unideb.hu 

A szállás a rendezvény utáni napokra történő meghosszabbítása 2022. július 8-ig lehetséges, 

amennyiben ez nem történik meg a szobát nem áll módunkban tovább fenntartani. 
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