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I. ÉVF. 1. SZÁM

Dr. Palkovics László
felsőoktatásért felelős államtitkár
köszöntője
Kedves Sportbarát Hallgató!

Legyen szó szabadidősportról, egyetemek közötti bajnokságról vagy nemzetközi megmérettetésről, aktív versenyzőkre, játékosokra, őket buzdító
közönségre éppúgy szükség van, mint kiváló szervezőkre, egy-egy sportesemény mögött álló szövetségre. A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS) minden tanévben meghirdeti a Magyar Egyetemi - Főiskolai Bajnokságokat (MEFOB), melyeknek célja – a bajnoki címekért folyó
küzdelmen túl –, hogy a hallgatók körében is népszerűvé tegyék az adott
sportágakat, és magát a sportolást.

» a teljes köszöntő

BEHARANGOZÓ

Beindult a MEFOB szezon
A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS) 2016-ban is több mint 40
sportágban rendez Magyar Egyetemi – Főiskolai Országos Bajnokságokat (MEFOB).
Ha kedvet és elég erőt, elszántságot érzel magadban, hogy indulj egyéniben vagy akár
csapatban is MEFOB-okon, akkor ne légy rest és keresd a lehetőségeket a kedvenc
sportágadban a tanintézményedben!
Azon kívül, hogy az egyes MEFOB-okon országos bajnoki címet lehet szerezni,
a felsőoktatási intézmények között folyik egy „nem hivatalos” verseny is, amelynek
eredményét év végén az adott évben megszerzett összes MEFOB pont alapján hirdeti ki
a MEFS. 2015-ben az abszolút győztes ….
BESZÁMOLÓ

Ergométer MEFOB

A 2016-os MEFOB szezont a víz nélküli evezés, az ergométeres OB nyitotta, 2016. január
17-én Győrben az Audi Arénában. A szezonnyitó viadal résztvevői között üdvözölhetett
a közönség olyan neves indulókat is, akik a
2015-ös gwangjui nyári Universiadén kiemelkedő sportteljesítményt értek el, mint például:
Juhász Adrián (SzE), Tamás Bence (BME),
Bácskai Dominika (OE)…

Judo MEFOB

Úszó MEFOB

16 felsőoktatási intézmény 220 hallgatója küzdött meg 2015. novemberében a judo sportág
egyetemi bajnoka címért. Az NKE színeiben
többek között tatamira lépett Csordás Ákos,
a 2013-as X-faktor felfedezettje is, a profik
között 57 kg-ban a junior Európa-bajnoki
aranyérmes Papp Réka (PTE) lett a legjobb.
A csapatverseny győztese pedig…

A 2015. év végén tartott úszó MEFOB-on
a felsőoktatásban tanuló olimpiai-, világ és
Európa-bajnokok is rajthoz álltak. A nézőközönség láthatta így Risztov Évát, Kapás
Boglárkát, Verrasztó Evelynt is úszni.
A díjakat olyan hírességek adták át, mint
a világ- és Európa bajnok Rózsa Norbert
és a Magyar Úszó Hírességek Csarnokába
frissen beválasztott, Magyarország örökös
úszóbajnoka…

KIS SZÍNESEK

Universiade ezüstérmes
hallgatók az Európa-bajnok vízilabda csapatban

A magyar női vízilabda-válogatott nyerte a belgrádi Európa-bajnokságot, ezzel a csapatsportok magyar képviselői
közül elsőként jutott ki a riói
olimpiára. A magyar válogatott
EB-keretében öt felsőoktatási
intézmény korábbi Universiadékon ezüstérmes hallgatóit is
megtalálhatjuk.

Pályázat: Magyarország
Jó tanulója – Jó sportolója 2015.

A Magyar Olimpiai Bizottság,
a Magyar Diáksport Szövetség,
a Magyar Egyetemi – Főiskolai
Sportszövetség és a Magyar
Testnevelő Tanárok Országos
Egyesülete közreműködésével az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
nyílt pályázatot írt ki „A Magyarország Jó tanulója – Jó sportolója
2015” cím elnyerésére.

Pályázat:
Magyar Sportcsillagok
Ösztöndíj

Február 25-ig lehet pályázni a Magyar Sportcsillagok
Ösztöndíjra, mely pályázat
keretében akár 200.000 Ft
támogatást is el lehet nyerni.

Sportolói kettős
életpálya program
az EDUTUS-on

A program célja, hogy egyetlen
válogatott versenyző se hagyja
abba a sportot a felsőoktatási
tanulmányai miatt. A programban 2016-ban már 51 élsportoló vesz részt, ebből 2015-ben
12-en kaptak sportcsillag
ösztöndíjat….

2016. első negyedéves MEFOB versenynaptár tervezet

MEGNEVEZÉS

TERVEZETT DÁTUM

TERVEZETT HELYSZÍN

Röplabda MEFOB selejtezők

2016.01.11-től folyamatos

országszerte

Kosárlabda MEFOB selejtezők

2016.01.12-től folyamatos

országszerte

Cheer Dance MEFOB

2016.03.04 - 05

Budapest

Sakk MEFOB

2016.03.05.

Budapest

Aerobic MEFOB

2016.03.06.

Budapest

Utimate Frisbee MEFOB

2016.03.26.

Budapest

„Arte et marte –
Ésszel és erővel”

Balassi Bálint
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