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1. Verseny 
Kárpát-medencei Egyetemek Kupája (továbbiakban: KEK) 2022 alumni focitorna. 
  
2. A verseny célja 
Versenyzési lehetőség biztosítása a KEK-re nevezett csapatok számára. A határokat átívelő magyar 
közösségek erősítése, és a csapatok között kialakult kiváló kapcsolat fenntartása az egyetemi élet után 
is. 
 
3. A verseny rendezője 
A BEAC gyakorol minden jogkört, a nevező csapatok, játékosok, és a KEK-en közreműködő valamennyi 
személy felett, melyre a jogszabályok, az MLSZ versenyszabályzat, valamint a jelen Versenykiírás 
felhatalmazzák. 
 
4. A verseny ideje és helyszíne 
 
2022. március 3-5. (játéknap: március 4-5), BEAC műfüves, sátorral fedett kispályái. 
 
 
5. A verseny résztvevői 
A KEK-re nevezett csapatok 
 
6. Játékosok szerepeltetése 
 

 A tornára alumni (végzett 
egyetemi) hallgatókból 
álló csapatok 
jelentkezetnek. 

 A játékosoknak az első 
mérkőzés előtt 1 órával, 
meg kell jelennie a BEAC 
műfüves pálya 
bejáratánál található 
regisztrációnál, ahol 
rendezniük kell a 
nevezés költségeit, továbbá megkapják a KEK-es karszalagokat, amivel pályára léphetnek.  
Csapatonként játszhat 2 külsős továbbá 1 aktív hallgatói státusszal rendelkező játékos is, 
akinek igazolnia kell aktív jogviszonyát.  

7. Nevezés 
A KEK-re 2022. február 20-ig lehet nevezni a https://kekbudapest.hu/ online felületén.  
Nevezési díj: 20000 ft/csapat 
 
8. Költségek 
A szállások Budapest központjában lesznek több helyen. A szállásigénylést a nevezési lapon tudjátok 
megtenni. A szállás költsége: 4000ft / fő / éj. 
 
A játékosoknak lehetősége van biztosítás kötésére is, az EUB biztosítás esetében 700ft/fő/nap 
áron, ami tartalmazza a Sport Plusz csomagot is. Ezt szintén a nevezési lapon tudjátok igényelni, a 
feltételekről pedig a csatolt tájékoztatóban tudhattok meg többet.  
 
Igény esetén étkezést is tudunk biztosítani, ennek díja 1800 ft / fő / étkezés. 
 
 
9. A verseny lebonyolítása 



    
 
 

 
Március 3. (csütörtök) 
Megnyitó az NKE épületében 
 
Március 4. (péntek) 
16.00-20:00: csoportmérkőzések 
 
Március 5. (szombat) 
08:00-17:00: egyenes kieséses szakasz 
17.00 díjátadó 
 
10. Szabályok 

A torna 5+1-es játékrendszerben kerül megrendezésre, 2x12 perces játékidővel. A csoportbeosztás és 
a lebonyolítás a nevező csapatok létszámától függ. A csoportmérkőzések után a csapatok az egyenes 
kieséses rendszerbe jutnak, és a helyosztók során eldöntik ki lesz a XIII.KEK Alumni Kupájának 
győztese. 

11. Díjazás 
Minden nevező oklevél díjazásban részesül, ezen felül az I-III. helyezettek kupa és egyedi KEK érem 
díjazásban részesülnek.  
 
12. Kapcsolat 
weboldal: https://kekbudapest.hu/ 
facebook oldal:facebook.com/kekbudapest 
instagram:kekbudapest 
szervezők elérhetősége: Sajben Marcell, eltese2008@gmail.com 
 


