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Augusztus 26-án jön a Ligák Kupája Döntője! 

A hagyományoknak megfelelőn a júniusi verseny után augusztus 26-án, vasárnap megrendezzük a  

Ligák Kupája csapatverseny I. Liga döntőjét. 

Helyszín:  Csömöri Sportcsarnok, 2141 Csömör, Major út 7-9. 

Kezdés:  9:30 

Főtábla:  15:00 

Lebonyolítási forma:  DC csapatverseny (2 fős) 

Asztal:  16 db Joola 

Labda:  Joola Flash 40+ 

A verseny pénzdíjas: 

  I. helyezett csapat: 100,000 Ft 

  II. helyezett csapat: 60,000 Ft 

  III. helyezett csapatok: 30,000-30,000 Ft 

Az első helyezett csapat elnyeri a 70 cm magas vándorserleget és a 24 karátos arannyal bevont 

pingponglabdát. A második és harmadik helyezett csapatok a pénzdíjon kívül ezüst, illetve bronz 

labda a nyereményük. 

Indulhatnak: 

- Külföldön játszó játékosok csapatai 

- Extraligás csapatok 

- NB I-es csapatok 

- NB II-es csapatok 

- III. Liga első 12 helyezett csapatai 

- IV. Liga első 16 helyezett csapatai 

Nevezési határidő: 2018. augusztus 20. hétfő éjfél! 

Nevezni a honlapon a nevezés menüpontban az űrlap kitöltésével lehetséges: 

   http://ligak-kupaja.hu/nevezes 

Az előző évekhez hasonlóan idén is indulhatnak olyan csapatok, akik nem szereztek jogot, hiszen a 

jogosultak közül mindig vannak olyan csapatok, akik nem neveznek. Nevezzetek bátran, és ha beteltek a 

helyek, azt jelezni fogom. 

Kérném azokat a csapatokat, akik jogot szereztek, ha tudják, hogy indulnak, akkor minél hamarabb 

nevezzenek be. 

A csapatverseny a megszokott poénelőnyös rendszerben zajlik. A magasabb szintű bajnokságban játszó 

csapat játékosai poénelőnyt adnak a szettek elején az alacsonyabb szintű bajnokságban játszó csapatok 

játékosainak. 

Az egyes játékosok besorolása a 2017/2018-as bajnokságban elért eredményük alapján történik, de a 

szervezőknek joguk van magasabb osztályba sorolni azt a 

játékost, akinek játékereje sokkal meghaladja az a szintet, 

amilyen bajnokságban jelenleg játszik.  

A csapatok játékosai indulhatnak még a 2017/2018-as 

csapattársaikkal, amennyiben valaki a nyáron átigazolt, 

úgy indulhatnak a 2018/2019-es csapattársaikkal is. 

A verseny folyamán ki fogunk sorsolni értékes 

nyereményeket is.  

Nézők számára a versenyre a belépés INGYENES! 
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