RENDSZERES SPORT ÖSZTÖNDÍJ PONTRENDSZER





ELTE verseny v.
bajnokság
1.hely: 3 pont
2.hely: 2 pont
3.hely: 1 pont





Regionális/Megyei
szintű verseny v.
bajnokság:
1.hely: 4 pont
2.hely: 3 pont
3.hely: 2 pont







Országos szintű
verseny v. bajnokság
(egyéni sportág
esetén):
1.hely: 6 pont
2.hely: 4 pont
3.hely: 3 pont
4.hely: 2 pont
5-6.hely: 1 pont








Nemzetközi szintű
verseny v. bajnokság:
1.hely: 8 pont
2.hely: 6 pont
3.hely: 5 pont
4.hely: 4 pont
5.hely: 3 pont
6.hely: 2 pont









Országos bajnokság
(csapatsportág
esetén):
1.hely: 13 pont
2.hely: 11 pont
3.hely: 10 pont
4.hely: 9 pont
5-6. hely: 7 pont
7-8.hely: 5 pont
9-10.hely: 3 pont









Világkupa, meghívásos
nemzetközi verseny:
1.hely: 15 pont
2.hely: 13 pont
3.hely: 12 pont
4.hely: 10 pont
5-6.hely: 8 pont
7-8.hely: 6 pont
9-10. hely: 4 pont










Universiade:
1.hely: 20 pont
2.hely: 16 pont
3.hely: 14 pont
4.hely: 12 pont
5.hely: 10 pont
6.hely: 8 pont
7-8.hely: 6 pont
9-10.hely: 4 pont










Kontinens bajnokság:
1.hely: 20 pont
2.hely: 18 pont
3.hely: 16 pont
4.hely: 14 pont
5.hely: 12 pont
6.hely: 10 pont
7-8. hely: 8 pont
9-10. hely: 6 pont










Világbajnokság /
Olimpia:
1.hely: 25 pont
2.hely: 20 pont
3.hely: 16 pont
4.hely: 14 pont
5.hely: 13 pont
6.hely: 12 pont
7-8. hely: 10 pont
9-10.hely: 8 pont




Nemzetközi mérkőzés:
Nyert: 6 pont
Döntetlen: 3 pont




Országos mérkőzés:
Nyert: 2 pont
Döntetlen: 1 pont




Helyi mérkőzés:
Nyert: 1 pont
Döntetlen: 0,5 pont

Pontszámítás:
 Az elbírálást végző ELTE TTK Ösztöndíjbizottság a leadott pályázatok értékelésének
függvényében húzhat egy maximum ponthatárt.
 Egy pályázó egyféle eredményből kettőért kaphatja meg a maximális pontot. A következő
kettőért az eredeti pontszám 0.8-szorosát, majd a következő kettőért (tehát az ötödik és
hatodik ugyanazonféle eredményért) az eredeti pontszám 0.6-szorosát kapja a pályázó és így
tovább. {Tehát a 11. azonos fajtájú eredményért nem jár már pont.}
 Az olimpiai sportágak bármelyikének pontozása, ezen rendszer szerint folyik, a nem
olimpiai sportágak pontjai 0,8-es szorzóval számítanak.
 A csapatsportok esetében a bajnokság eredmények pontjai 0,8-es szorzóval számítanak, a
meccs eredmények nem szorzódnak.
 Az ELTE-t képviselve szerzett eredmények, 1,5-ös szorzóval számítanak.
 Az ELTE csapataiban /tehát az ELTE SE-ben, vagy a BEAC-ban/ igazolt sportolók








eredményei 3-szoros szorzóval számítanak, ezen esetben az ELTE-képviselet szorzója nem
számít.
Nem jár támogatás a technikai és az extrém sportokért!
A mérkőzéses csapatsportágaknál a pályázó köteles feltüntetni, hogy a csapat mely
mérkőzésein lépett pályára, ellenkező esetben a Bizottság saját belátása szerint bírálja el a
pályázatot.
A "játék" jellegű sportok esetében csak a meghívásos versenyek esetében elért
eredményeket tudjuk értékelni. Kivételt képez ez alól a sakk.
Ezeken felül az olimpiai sportágban igazolt pályázók 10 pontot, a nem olimpiai sportágat
űző igazolt versenyzők 7,5 pontot kapnak, melyet nem látunk el a felsorolt szorzókkal.
Az olimpiai sportágak listája: http://olimpia.hu/olimpiai-sportagak-1
A nem olimpiai sportágak listája: http://olimpia.hu/nem-olimpiai-sportagak-1

