
GONDOLKODTÁL MÁR AZON, MI TÖRTÉNIK EGY LÉLEGZETVÉTELNYI IDŐ ALATT? 
„Teljes csend, mégis feszült izgalom, figyelem. Önkontroll, akarat. Küzdelem, erő és kitartás. Gyors döntések, 
térlátás. Igazi csapat. Mindez 4,5 méter mélyen, 12 emberrel, egy levegővel, kevesebb, mint 1 perc leforgása 
alatt. Én ilyennek látom a víz alatti rögbit.”  

Ha szereted a kihívásokat és úgy érzed, szívesen kipróbálnád 
magad egy teljesen párhuzamos világban, akkor itt a helyed! 
Lépj át a víz alatti rögbi (UnderWater Rugby) mesés világába, 
mozogj korlátlanul a tér minden irányában, szerezd meg a labdát 
és járj túl az ellenfeleid eszén a csapatoddal. 
A komfortzónádból való kilépéssel jobban megismerheted 
magad, miközben az edzéseken a térlátás, előregondolkodás, 
gyors döntéshozatal és a csapatmunka terén is fejlődhetsz. 
Különös izgalmakat és lehetőségeket rejtegethet számodra ez a 
sportág, ha „vizes” múlttal rendelkezel vagy egyszerűen csak 
vízkedvelő vagy. 
…Testmozgásként vagy akár a hétköznapokon felgyülemlett 
stressz levezetéseként sem utolsó a víz alatti rögbi. Garantáltan 
kikapcsol, nem fogsz már a közelgő vizsgaidőszakon vagy 
éppen egy nem túl jól sikerült ZH-n kattogni. Érezd magad jól 
sportolás közben, diákbarát áron és időpontokban. 
Ha, te is szeretnél tagja lenni egy extrém csapatnak, ahol a 
reaktormérnöktől a festőművészig mindenféle embert 
megtalálsz, akkor jelentkezz bátran.  
 
 

Edzések heti 3 alkalommal, a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában Hétfő és Péntek: 20:15-21:30 és a Duna 
Arénában Szerda: 19:15-20:30, az ország legnagyobb UWR klubjánál, a Tiszavirágnál. 
Újoncoknak felszerelést biztosítunk, csak magadat kell hoznod. Barátaidat is elhívhatod, próbáljátok ki együtt a víz 
alatti rögbit! Lányokat és fiúkat egyaránt várunk! 
Ha szeretnél többet megtudni, az alábbi linkeken tájékozódhatsz: 
UWR Budapest Tiszavirág SE - víz alatti rögbi uwr.hu 
facebook.com/uwr.budapest 
youtu.be/9M8AtAJ7wFg 
+36702525101 
tiszavirag@uwr.hu 
 
UWR-röviden 
Két csapat (max. 12-12 fő) játszik egymás ellen. A felszerelés uszony, maszk és légzőcső. Minden csapatból egyszerre 
6-6 ember küzdhet a vízben. A cél az, hogy az ellenfél 4,5 méter mélyen lévő kapujába juttassák a sós vízzel töltött 
labdát. A mérkőzések változó hosszúságúak lehetnek, általában a játékidő 15-30 perc. 
 

 


