Feladó: Péter Fazekas <fazekpeter@gmail.com>
Címzett: <kopogosbajnoksag@gmail.com>, <kopogosbajnoksag@gmail.com>
Elküldve: 2016. december 27. 22:14
Tárgy : Dulevo Országos Kopogós verseny nevezési információ

Kedves Sporttársaim!
Örömmel tudathatom Veletek, hogy óriási az érdeklődés a verseny iránt, mivel eddig 110 nevezés érkezett
a versenyre!!!
Szeretném jelezni, hogy maximum 128 nevezést tudunk befogadni. Aki tudja, hogy indul, kérem nevezzen
be, mert a nevezési határidőig, január 4 éjfélig még van 8 nap, de amennyiben elérjük a 128 nevezést, abban
az esetben le fogjuk zárni a nevezéseket, nevezési idő ide, vagy oda.
A verseny programja a következő:
Délelőtt 9 órakor kezdődik a páros számokkal
Délelőtt fél 11-11 között elkezdjük az egyéni csoportokat
A csoportok után megkezdjük a főtáblát, délután valamikor kb 4-5 óra között.
A versenyen semmilyen kiemelési rangsor nincs!
Mindenki egyenlő esélyekkel indul!
Mindenkit szabadon sorsolunk be a csoportokba! A hazai raglista itt nem számít, csak azt vesszük
figyelembe, hogy két azonos klubbeli ne kerüljön egy csoportba. A csoport elsőket természetesen már
kiemeljük a főtáblán.
A nevezéseket kérem küldjétek a kopogosbajnoksag@gmail.com e-mail címre.
Addig is kérem, hogy nézzék meg az újabb promóciós videónkat, ami az M4 Sporton is látható volt.
https://www.youtube.com/watch?v=TW1oVxww8n4&t=5s
Sportbaráti üdvözlettel,
Fazekas Péter
Feladó: Péter Fazekas <fazekpeter@gmail.com>
Címzett: <kopogosbajnoksag@gmail.com>, <kopogosbajnoksag@gmail.com>
Elküldve: 2016. december 18. 17:17
Tárgy : Nyeremények a Dulevo Országos Kopogós Bajnokságon
Kedves Sporttársaim!
Szeretném veletek megosztani, hogy milyen díjakat lehet nyerni a Dulevo Országos Kopogós Bajnokságon
2017. január 8-án a Statisztikában!
Az egyéni és páros számok helyezettjei összesen több mint 200,000 Ft összértékű nyereményt vihetnek haza!
Azon túl, hogy a verseny első két helyezettje részt vehet a 2017. január 28-29-i Pingpong világbajnokságon és 4
napot tölthet el Londonban, a verseny nyereményei között szerepel wellness hétvége, sportcipő és értékes
utalvány is. Plusz az induló játékosok között kisorsolunk egy pár Asics cipőt!
Egyéni szám:
1. hely: egy pár Asics cipő 25,000 Ft értékben
ebéd, vagy vacsora az Aranypince étteremben 10,000 Ft értékben
2. hely: egy pár Asics cipő 25,000 Ft értékben
3-3. hely: Stiga vásárlási utalvány 10,000-10,000 Ft értékben
5-8. hely: Stiga vásárlási utalvány 5,000-5,000 Ft értékben
Páros szám:
1. hely: Wellness hétvége a lajosmizsei Liza Hotelben 2x 2fő/2éj
2. hely: Ebéd, vagy vacsora a zuglói Thököly étteremben 2x 10,000 Ft értékben
3-3. hely: 2 db 2-6 fős szabadulószoba csapatbelépő 2x 9,000 Ft értékben
A verseny nevezési határideje: 2017. január 4. éjfél.
Nevezés: kopogosbajnoksag@gmail.com
Ha gyakorolni szeretnétek a versenyre és még nincs ütőtök, akkor tőlem be tudjátok szerezni.
Sportbarti üdvözlettel,
Fazekas Péter

Feladó: Péter Fazekas <fazekpeter@gmail.com>
Címzett: <kopogosbajnoksag@gmail.com>, <kopogosbajnoksag@gmail.com>
Elküldve: 2016. november 25. 13:36
Tárgy : Dulevo Országos Kopogós Bajnokság szabályai
Kedves sporttársaim!
Engedjétek meg, hogy ismertessem a 2017. január 8-án megrendezésre kerülő országos kopogós verseny szabályait.
Picit mások, mint a mai normál asztalitenisz szabályok.
1. Egyen kopogós ütőkkel rendezzük versenyt, mindenki ugyanazt a fajta ütőt kapja.
2. A szettek végén az ütőt le kell tenni az asztal térfelére, ahol játszottunk és ott kell hagyni. Térfél csere esetén
így nem visszük magunkkal az ütőt, hanem felvesszük a másik ütőt, amit az ellenfelünk ott hagyott az ő térfelén és
azzal az ütővel játsszuk a következő szettet. Minden szett végén, illetve térfélcsere esetén így kell tenni.
3. Egy mérkőzés 2 nyert szettig tart, tehát, vagy 2:0, vagy 2:1 lehet a mérkőzés. Ez vonatkozik a páros és az
egyéni számokra is. Egyedül az egyéni verseny döntőjét játsszuk 3 nyert szettre.
4. Minden szett 15 poénig tart, a legszorosabb állás 15:14 lehet, így aki 14:14-es állásnál megcsinálja a poént az
nyeri a szettet. A döntő szettben 7-nél van térfélcsere.
5. A verseny fehér Nittaku 40 mm-es labdával fogjuk rendezni.
6. Dupla pont. Lehetőség van a mérkőzés során egyszer az adogatónak 'dupla pontos labdát' kérni. Ilyenkor a
játékvezető kicseréli a labdát sárga labdára és a dupla pontos poént sárga labdával kell lejátszani. Ilyenkor az a
játékos, amelyik kikérte a dupla pontos labdát és megcsinálja a poént az nem egy, hanem 2 pontot kap! Ha
elveszíti, akkor az ellenfélnek csak 1 pont jár. A dupla pontos labdát a szett közben bármikor ki lehet kérni, de
legkésőbb 12-es állásnál! Tehát amikor a dupla pontot kikérő játékos eléri a 13-at, akkor már nem kérheti ki, azzal
nem lehet megnyerni a 15-ig tartó szettet! Attól függetlenül, hogy az ellenfélnek hány pontja van, akár lehet 14 is, az
adogató, vagyis a dupla pontot kérő játékos kikérheti a dupla pontos labdát.
Ki lehet kérni első, illetve második szervánál is. Pl. 7:4-es állásnál, ha megcsinálja az adogató a pontot, akkor 9:4.
Pl. 12:12-nél kéri ki, és megcsinálja, akkor 14:12 lesz az állás és még egyszer szerválhat, mivel mindkét játékos
mindig kétszer szervál.
A döntőben, ahol 3 nyert szettre megy a mérkőzés, ott 2 alkalommal lehet kikérni a dupla pontos labdát, de egy
szettben csak 1 alkalommal.
7. A verseny ütője a hivatalos Dunlop kopogós ütő, amivel a január 28-29-ei világbajnokságot is rendezik.
8. Időkérés a mérkőzés folyamán nincs!
9. Törölközésnél ugyanaz a szabály, tehát 6 poénonként lehetséges.
Ha valaki szeretne ilyen kopogós ütőt, amivel gyakorolni tud a versenyre, nálam beszerezhető, ára 5,000 Ft.
Elkészült a verseny plakátja, amit csatolva küldök Nektek! Külön köszönet jár azért, ha aki tudná kinyomtatná és
kitenné a klubban, ahol játszik! :)
Nevezni a versenyre a kopogosbajnoksag@gmail.com e-mail címen lehetséges.
Sportbaráti üdvözlettel,
Fazekas Péter

Fazekas Péter facebook bejegyzése 2016.11.11.
https://www.facebook.com/groups/108042099287811/permalink/1216762588415751/

Időutazásra felkészülni! Visszahozzuk a régi idők kopogós pingpongját egy országos kvalifikációs verseny
erejéig!
Országos Kopogós Bajnokság 2017. Január 8.-án, vasárnap az Ormai László asztalitenisz csarnokban
(Statisztikában)!
A verseny egyben kvalifikációs verseny a Ping Pong Világbajnokságra!
A nevezési létszámtól függően a verseny győztese, vagy az első két helyezettje jogot, azaz kvótát szerez a
2017. január 28-29-én Londonban megrendezésre kerülő Ping Pong világbajnokságon való részvételre. A
verseny győztesének a világbajnokságon való részvételi költségeit (repülőjegy, szállás, nevezési díj) mi
szervezők álljuk! De azon vagyunk, hogy megteremtsük az anyagi feltételeit annak is, hogy amennyiben két
játékos tudja kvalifikálni magát a VB-re, úgy akkor a másik játékos részvételi költségeit is mi tudjuk állni.
Az egyen kopogós ütőknek köszönhetően újra eltűnhetnek a tudásbeli különbségek. Bárkinek esélye lehet
bárki ellen! A hivatalos egyen ütőket a versenyre az Urbanspin biztosítja. A versenyt a régi 40mm-es
labdával rendezzük meg. A szabályok mivel picit eltérnek a modern asztalitenisz szabályaitól, itt találjátok
http://kopogos.com/szabalyok/, de később részletesen is ki fogom írni facere is.
A versenyen az egyéni szám mellett a páros számot is megrendezzük. Párosban nem feltétele, hogy valaki
egy klubban játsszon, tehát szabadon indulhat bárki bárkivel. Nincs külön női és férfi verseny! A versenyen
vegyesen indulhatnak lányok, fiúk, nők és férfiak. Sőt a páros versenyen indulhat egy párként nő és férfi
(vegyes páros). A páros verseny célja, hogy az egyéni számra mindenkinek lehetősége legyen kipróbálni és
minél többet játszani az egyen kopogós ütőkkel. A páros számok egyenes kieséses rendszerben zajlanak, az
egyéni számban a csoportmérkőzéseket követően a főtáblán szintén egyenes kiesésben folytatódnak a
küzdelmek.
A versenyen a nézőknek és a résztvevőknek a tervezettek szerint meglepetés show műsorral is készülünk!
Mi, szervezők a versenyt a Moatsz-al közösen rendezzük meg, miután a szövetség vezetősége támogatta és
felkarolta a verseny ötletét. A szervezői csapat Szép Gábor (a verseny ötletgazdája, a Sanitas NB 3-as
csapatának játékosa), Urbán Gergely (aki a rendezés jogtulajdonosa), ő biztosítja az egyen pingpongütőket
és a labdákat, Kovács László (a két Generációk Csatája és a Ligák Kupája szervező csapatának tagja) és
jómagam!
Díjazás: értékes díjakkal készülünk a helyezettek részére, a díjak pontos közzététele hamarosan!
Nevezési díjak:
egyéni szám felnőtt induló esetén: 1,800 Ft
egyéni szám utánpótláskorú induló esetén: 1,000 Ft
páros szám 2 felnőtt induló esetén: 1,800 Ft/pár
páros szám 2 utánpótláskorú induló esetén: 1,000 Ft/pár
páros szám 1 felnőtt és 1 utánpótláskorú esetén: 1,400 Ft/pár
A nevezéseket a kopogosbajnoksag@gmail.com e-mail-re küldjétek el. Kérlek, tüntessétek fel a nevetek
mellett, hogy milyen csapatban játszotok, és akinek van, a játékengedély számát is.
Hamarosan kész lesz a verseny hivatalos plakátja is!

