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Egyetemi Sport Nemzetközi Napja az SZTE-n
2017. szeptember 15.

Szeptember 20-án, szerdán 8 órától 24 féle sportágat próbálhatnak ki az érdeklődők az Egyetemi Sport
Nemzetközi Napja alkalmából az SZTE-n.
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Az egyetemi hallgatókat szeptember 20-án reggel 8 órától különböző helyszíneken várják, ahol más és más
sportágat, összesen 24 féle mozgásformát próbálhatnak ki szervezett, irányított formában. Minden 20 perc
teljesítés 1 sportegységet jelent, amiért pecsétet kapnak a résztvevők. A regisztrációs lapokon lehet a
pecséteket gyűjteni. A rendezvényen mindenki olyan sorrendben és azt a mozgásformát próbálja ki, amit
szeretne, és ahogy az ideje engedi. A helyszíneken a sportágaktól - és azok időtartamától - függően 1, 2,
esetleg 3 pecsétet kaphatnak a résztvevők.
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A részletes program itt elérhető. (/sztehirek/2017-szeptember/egyetemisport-reszletes)
Helyszínek: SZTE Sportközpont Hattyas sor 10. és SZTE TSTI Topolya sori Sportcsarnok
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A sportnap keretein belül rendezik meg a Campus 3 próbát is, ahol nemcsak ügyességüket, edzettségüket,
de szerencséjüket is próbára tehetik az egyetemisták.

 Feladatok:
 1. Kosárlabda pattogtatás 20x helyben

 2. Röplabdával páros adogatás háló felett 10x
 3. Tollaslabdával páros adogatás háló felett 10x

 Díjazás:
 Egyéniben: intézményenként 3 szerencsés résztvevő egy-egy 10.000 Ft-os Hervis sportszer-utalványt kap.

 

Tetszik 0

http://www.u-szeged.hu/hirportal
http://www.u-szeged.hu/sztehirek/hirarchivum
http://www.u-szeged.hu/sztehirek/hirarchivum/2017-szeptember
javascript:%20window.print();
javascript:%20void(0);
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.u-szeged.hu%2Fsztehirek%2F2017-szeptember%2Fegyetemi-sport&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Szegedi%20Tudom%C3%A1nyegyetem%20%7C%20Egyetemi%20Sport%20Nemzetk%C3%B6zi%20Napja%20az%20SZTE-n&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.u-szeged.hu%2Fsztehirek%2F2017-szeptember%2Fegyetemi-sport
http://www.u-szeged.hu/site/upload/2017/09/egyetemisport_plakat_page_001.jpg
http://www.u-szeged.hu/sztehirek/2017-szeptember/egyetemisport-reszletes
http://www.u-szeged.hu/site/upload/2017/09/szept.20_terkep.jpg


2017. 12. 06. Szegedi Tudományegyetem | Egyetemi Sport Nemzetközi Napja az SZTE-n

http://www.u-szeged.hu/sztehirek/2017-szeptember/egyetemi-sport 2/2

A legtöbb hallgatót megmozgató egyetemet vagy főiskolát 3 kategóriában versenyeztetik, amely alapján az
alábbi díjban részesítik:

 I. kategória (4000 fő hallgatói létszám feletti) 200.000 Ft-os Hervis sportszer utalvány
 II. kategória (1000-4000 fő hallgatói létszám közötti) 150.000 Ft-os Hervis sportszer-utalvány

 III. kategória (1000 fő hallgatói létszám alatti) 100.000 Ft-os Hervis sportszer-utalvány
 A létszámhoz képest legnagyobb arányban próbát teljesítő hallgató intézményét 50.000,- Forint értékű

tárgyjutalomban részesítik.
 

A sportnap Facebook eseménye itt elérhető. (https://www.facebook.com/events/2069958866570786/)
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Kövess minket!

Az ismerőseid közül te lehetsz
az első, akinek ez tetszik.

Szegedi E…
4,1 ezer kedvelés

Tetszik az oldal

Banki kockázatelemzés helyett
lézerfizikusnak készül az SZTE fizika szakos
hallgatója, Antalicz Balázs (/sztehirek/2017-
oktober/banki-kockazatelemzes?
objectParentFolderId=19413)
2017. október 03.

Első díjat nyert az
Országos
Tudományos Diákköri
Konferencián, és
egyedül épített a lézernyaláb tulajdonságait mérő
szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas
szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A
kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s
emellett egy új kutatási projekthez számítógépes
szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi
Tudományegyetem MSc-képzéses zika szakos
hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és
szakmai elhivatottságból.

Tanévnyitó: „A Szegedi Tudományegyetem
küldetése a tudás előállítása és átadása”
(/sztetelevizio/2017/tanevnyito-szegedi?
objectParentFolderId=19426)
2017. szeptember 13.

Olyan jelentős
fejlesztések előtt áll
az SZTE, amelyekkel
nemzetközi rangú
kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor,
igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi
miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-
as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt
megtekinthető.

Eseménynaptár
 (/rss/szegedi-tudomanyegyetem-141003?

rss=1)

november 11. 12:00 - december 10. 19:00

december 5. 17:00 - 15. 20:00

december 6. 10:00 - 8. 12:30

december 6. 18:00 - 20:00

december 7. 10:40 - 15:00

Szent-Györgyi Emlékkiállítás (/hirek-esemenyek-
141016/esemenyek/esemenynaptar-20141002-1?
calendarID=10943)

Fotókiállítás: Minden, ami C-vitamin (/hirek-
esemenyek-141016/esemenyek/esemenynaptar-
20141002-1?calendarID=10985)

VIII. Szegedi Jogtörténeti Napok (/hirek-
esemenyek-141016/esemenyek/esemenynaptar-
20141002-1?calendarID=10995)

Szabadegyetem-Szeged előadás: Hirtelen szívhalál
– Az ioncsatornáktól a futballpályáig (/hirek-
esemenyek-141016/esemenyek/esemenynaptar-
20141002-1?calendarID=10450)

Az MTA Koordinációs Kémiai Munkabizottság
tudományos ülése (/hirek-esemenyek-
141016/esemenyek/esemenynaptar-20141002-1?
calendarID=10996)
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