
 

 

Kedves Sporttársaim! 
Szeretném Veletek megosztani, hogy a Ligák Kupáján 2017. június 17-18-án milyen nyereményeket 

fogunk kiosztani a helyezettek és az utánpótlás-nevelő klubok között! 

Idén is érdemes lesz benevezni a versenyre és elindulni, mert magyarországi viszonylatban szinte példátlan 

nyereménydömping, amit ki fogunk osztani a csapatok között! 

 Nevezni a http://ligak-kupaja.hu/nevezes menüpontban lehetséges! 

 A nyeremények összértéke meghaladja a 700,000 Ft-ot! Az egyes Ligák győztes csapatai a 24 

karátos arannyal bevont pingpong labdán, a második és harmadik helyezettek az ezüst és 

bronzlabdán, érmeken és okleveleken kívül a következők a nyeremények. 

 Pósfai Gábor (Decathlon) jóvoltából nem csak az augusztusi verseny lesz pénzdíjas, hanem a júniusi 

versenyen is pénzdíjban részesül mind a három liga győztes csapata! A győztes csapat ligánként 

50,000 Ft készpénzt vihet haza! 

 A további helyezettek 120,000 Ft értékben Stiga vásárlási utalványt nyernek a Shopsport.hu és 

kb. 130,000 Ft értékben Donic szoftokat, táskákat, ütőtokokat nyernek a Mikrohungária Kft. 

jóvoltából. 

 Az LH Sport 10 db, összesen 100,000 Ft értékben ütőfákat, Varga Richárd 600 db Jaki 40+ 

labdát ajánlottak fel. Az eszközök nagy részéből utánpótlás-nevelő klubokat fogunk támogatni. 

 A Moatsznak biztosítja a versenyhez szükséges tárgyi (asztalok, hálók, palánkok, számlálók, 

számlálóasztalok) eszközöket. 

 Ezeken kívül számos tárgyi eszközt fogunk még kisorsolni az induló csapatok között, plusz egy két 

személyre szóló wellness hétvégét a celldömölki Vulkán fürdőben a Vasvirág Hotel*** jóvoltából. 

 A II. Liga győztes csapata a férfi válogatott szövetségi kapitány Aranyosi Péter felajánlásából 
augusztusban részt vehet egy válogatott edzésen és egy edzés erejéig játszhat Magyarország 
legjobbjaival! 

 Kisorsolunk továbbá 2 gyereket, akik ingyenesen részt vehetnek az általam szervezett július 24-28 és 

július 31-augusztus 4 ’Edz és fejlődj’ nyári edzőtáborban. 

Szeretnénk díjazni azokat az egyesületeket is, akik utánpótláskorú játékosokat neveznek be a versenyre, 

ezért a következőkkel díjazzuk az öt legtöbb utánpótláskorú gyereket benevező klubokat. 

1.       4 db allround ütőfa, 2db ütőtok, 120 db Jaki 40+ labda 

2.       2 db allround ütőfa, 2 db ütőtok, 100 db Jaki 40+ labda 

3.       2 db allround ütőfa, 2 db ütőtok, 80 db Jaki 40+ labda 

4.      80 db Jaki 40+ labda 

5.      70 db Jaki 40+ labda 

A Ligák Kupája csapatverseny nyereményei: 
Nyeremények csapatonként értendők. 

II. Liga 

1.      hely. 50,000 Ft készpénz, edzés lehetőség a férfiválogatottal 

2.      hely. 2 pár Donic Acuda S1 szoft 

3.      hely. 10,000 Ft-os Stiga vásárlási utalvány 

5-8 hely. 5,000 Ft-os Stiga vásárlási utalvány 

III. Liga 

1.      hely. 50,000 Ft készpénz 

2.      hely. 2 pár Donic Acuda S1 szoft 

3.      hely. 10,000 Ft-os Stiga vásárlási utalvány 

5-8 hely. 5,000 Ft-os Stiga vásárlási utalvány 

IV. Liga 

1.      hely. 50,000 Ft készpénz 

2.      hely. 2 db Donic Sports Bag Táska 

3.      hely. 10,000 Ft-os Stiga vásárlási utalvány 

5-8 hely. 5,000 Ft-os Stiga vásárlási utalvány 
Várunk Mindenkit sok szeretettel! 

Üdvözlettel, 

Fazekas Péter 

http://ligak-kupaja.hu/nevezes

