
Feladó: Kovács János Floratom-Szeged AC 

 

Kedves Pingpongosok, Versenyzők! 
 

KISEBB VÁLTOZÁST JELENTENÉK BE! 
 

FIGYELEM ! 
 
 

I. RANGLISTA PONTJAIDAT és HELYEZÉSED ezen túl a csmasz.hu oldalon találod meg !!! 

 

II. Megyénk Asztalitenisz Szövetsége a jövőben, a ponger nevű korszerű 

versenylebonyolító programot alkalmazza munkája könnyítése érdekében.  

 

 

Versenyeinket ezek után „papír országból” már totál át kell költöztetnem a digitális térbe. 

Ahhoz hogy továbbra is megszokott és élvezetes módon nyerjünk csuszával a szegedi 

FLORATOMOS „csihi-puhi versenyeinken”- SOS-an regisztrálnod kell a ponger.hu oldalon. 

 

 (elmaradt regisztrációt a verseny előtt is megcsináljuk, csak belassítja a verseny kezdését) 

 

 

Az idősebbeknek javaslom – a regisztráció egyszerű menetét ! 

 

csak  A – B  feladat van 

 

 Csináljuk együtt abban a sorrendben, ahogy mondom ! 

 

 



A – feladat 

 

1. Írd be a számítógépes keresődbe hogy ponger.hu és betáncoltál erre oldalra.    Szuper 

 
nézegesd,h. szokja a szemed 

 

nézegesd,h. szokja a szemed 

2. Nyomd meg a képen látható    Regisztráció    feliratot és töltsd ki az adatokat. Okés 

3. E-mail : 
4. Előtag :       (pl. dr.….stb) 
5. Vezetéknév : 
6. Keresztnév : 
7. Születési dátum : 
8. Jelszó     például:     KOkszi99 
9. Jelszó még egyszer: KOkszi99       (ezt írd fel magadnak, mert majd újra kell   !!!! )  

 
(A Jelszó legalább 8 karakter hosszúságú legyen, tartalmazzon kis és nagybetűt valamint számot.)      

 
10. Kattints bele e mondat előtti körbe 

 

Ide   O  A Felhasználási Feltételeket  az adataim kezelésére is vonatkozóan       
elolvastam   és tudomásul vettem. 
 

11. Látsz egy ilyet: Captcha     másold be a számokat és betűket a fehér 
mezőbe. 
 
 

12. A végén kattints rá  a  REGISZTRÁCIÓ  feliratra  -   és kész az  A-feladat.    Remek voltál 
 

Hajrá – csak így tovább, klassz vagy, bumm-bumm – 1.szett megvan 

 

Ismét folytasd abban a sorrendben a regisztrációt, ahogy mondom !  Türelem, nagy levegő 

https://ponger.hu/aszf


 

B - feladat 
1. Ismét menj vissza az előző képre, ahová elsőnek betáncoltál - a  ponger.hu oldalra.    

2. Írd be  saját e-mail címedet a minta@ponger.hu – és jelszavadat a ………….. mezőkbe. 
3.  Kattints a BEJELENTKEZÉS feliratra és belépsz erre a kancsintós alsó képre. Óriási vagy 

 
 

 

                                          Adatlap 

4. Nyomd meg az Adatlap feliratot és töltsd ki a hiányzó adatokat.    Menni fog 

5. Nem                                                 Telefonszám   

6. Cím    

7. Nyomd meg a Hírlevél feliratkozások feliratot. Célban vagy, már csak 6 kattintás 

8. Kattints bele a választott  O körbe. / pl: versenyfelhívások/     - pipa jelzi hogy rendben  

9. Kattints a Mehet feliratra.      Klassz vagy, mindjárt vége 

10. Kattints a Játékos előtti O körbe.           - pipa  

11. Kattints a szabadidős előtti O körbe.     - pipa  

12.  Játékerő  -  választhatsz   (válaszd ki hogy milyen osztályban játszol - pl: Megye II) 

13.  Kattints a Mentés feliratra  -  és a 2.szett is megvan!   

                                 Szuuupeeer vagy, nyertél !!! 

III. E levelet mielőbb küldjétek át pinyós ismerőseiteknek is – keltsétek jó hírét 

versenyeinknek és e modern programnak. 

 Ha bármiben megakadnál, akkor az  ugyfel@ponger.hu segít!  

 Ha itt megadod a telefonszámodat - visszahívnak!  

 Ha e-mailben netán még sem kapnál tőlem versenykiírást – keresd, nézd a 

SPAM-odban is!!! 

mailto:minta@ponger.hu
mailto:ugyfel@ponger.hu

