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Második helyezést érte el az SZTE az Interregionális
Kupán
2017. december 15.

Pécs adott otthont a negyedik alkalommal meghirdetett „Interregionális Kupa” elnevezésű, egyetemek
közötti sporttalálkozónak, amelyen a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Tudományegyetem, a Pécsi
Tudományegyetem és – az idén először – a Kaposvári Egyetem hallgatói vettek részt.
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Az SZTE 46 sportolóval – zömében a JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet (TSTI) hallgatóival –
képviseltette magát a rendezvényen.

 

A meghirdetett négy sportágban – női kosárlabda, fér  futsal, mix röplabda és cheerleading – az SZTE-s
csapatok remekül helytálltak. A kétnapos tornán a női kosárlabda, a fér  futsal és a cheerleader csapat –
amelyben a TSTI két oktatója is szerepelt – kiváló teljesítményének köszönhetően egyaránt második
helyezést ért el, míg a mix röplabda csapat nagy csatákat vívva a negyedik helyen zárta a rendezvényt.
 

Összességében a Szegedi Tudományegyetem – az egyetemek közti párharcban – a második helyezést érte
el.
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A rendezvényre történő utazás az EFOP-3.4.3-16-2016-00014. sz. pályázat nanszírozásával valósulhatott meg.
 

Szöveg és fotó: SZTE Sportközpont

Cikk nyomtatás  Link küldés   Tweet  Tetszik 0

Kövess minket!

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

Szegedi E…
4,1 ezer kedvelés

Tetszik az oldal

Versenyzőből hallgató (/sztemagazin/2017-
iv-negyedev/versenyzobol-hallgato?
objectParentFolderId=19413)
2017. december 06.

Biológia, kémia és
zika tantárgyból,

valamint a Nobel-
díjas rektor életéből,
munkásságából áll össze évről évre az egyre
népszerűbb SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny
kérdéssora. A zsűri elnökével, prof. Dr. Dux László
tanszékvezető egyetemi tanárral a Szent-Györgyi-
örökségről és a középiskolások versenyéről
beszélgettünk.

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)

december 19. 10:00 - 16:47

december 19. 15:00 - 17:00

december 19. 17:00 - 18:30

MTA Elektrokémiai Munkabizottság tudományos
ülése (/hirek-esemenyek-
141016/esemenyek/esemenynaptar-20141002-1?
calendarID=11039)

Tudományos előadóülés: Élsport-egyészségügy
(/hirek-esemenyek-
141016/esemenyek/esemenynaptar-20141002-1?
calendarID=11040)

Az amerikai bevándorlási hullámok és tanulságok
(/hirek-esemenyek-
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