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Megasztárosok
vetélkedőn

ugráltatták

a

diákokat

az

őrült

Idén is több mint 300 csapat mérte össze tudását a Vodafone egyetemistáknak szóló
online játékán. Egész napos őrült döntőn dőlt el, ki nyeri a harcot, a nyertes csapat pedig
császárként bulizhatja végig a nyarat.
Békatalpban váltót futni, a saját test melegével kiszabadítani jégrudakba zárt tárgyakat,
vagy éppen olyan szemüvegben focizni, amelyben fejjel lefelé látszik a világ – ilyen
próbatételeket

állt

ki

pénteken

Tolvai

Renáta

és

Kállay-Saunders

András

egy

megasztáros különítmény élén, diákok gyűrűjében.
A Megasztár éllovasai a Vodafone egyetemeknek szóló internetes viadala, az Egyetemek
Harca döntőjében vettek részt vendégként. A másodszor megrendezett, három héten át
tartó játékon ismét több mint 300 csapat indult, a döntőben pedig a 10 legrátermettebb
társaság vívott meg egymással és az énekesekkel.
A verseny helyszínéül a Fővárosi Vidámpark szolgált, ahol a szervezők újraértelmezték a
parkban található játékokat: a rázkódó hajón például SMS-t kellett írnia a döntősöknek
érintőképernyős telefonon, míg az elvarázsolt kastélyban bekötött szemmel, libasorban
bolyongtak. Ezután az „Ezek megőrültek” című műsorból ismert játékok következtek,
ahol a műsorhoz méltóan számtalan vicces, erőt próbáló, de leginkább felettébb
szórakoztató feladatot hajtottak végre a játékosok. Hogy még jobb hangulatban vegyék a
kihívásokat, ezeket elsőként a megasztárosokból álló extra csapat mutatta be.
A Vodafone április 4-én indította útjára az Egyetemek Harcát, amelyen 4-8 fős,
felsőoktatásban tanuló diákokból álló csapatok indulhattak. Három hétig interneten
kiosztott feladatokkal gyűjtögethették a pontokat, például bulik szervezésével, több száz
fős karaokevideók elkészítésével és műveltségi tesztekkel, amelyek eredményét bárki
követhette a www.egyetemekharca.hu oldalon.
A három hetes versengés után a 10 legjobb csapat került a döntőbe, amelynek
végeztével a 2011-es Egyetemek Harcát a Debreceni Egyetem csapata, a Public Heroes
nyerte. Megérte a küzdelem, mert különösen értékes nyereményeket kaptak: minden tag
VIP-vendégként, teljes ellátással vehet részt a Szigeten, illetve egy hétig nyaralhat
Siófokon, Coke Club-belépőkkel és Vodafone-os okostelefonokkal együtt.
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