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Subject: PONGER! 

Kedves Pingpongosok! 

Már korábban említettem, hogy egy új adminisztrációs, informatikai és technikai változás várható az amatőr 

versenyek lebonyolítása terén. 

A járványügyi helyzet vége után, egy új, korszerűbb információs rendszer lép életbe. Ennek a neve: 

PONGER. Hogy versenyeinken továbbra is részt vehess - mindenkinek regisztrálnia kell magát a 

PONGER-ben. A részletekről Olvassátok el Márki Ernő levelét. 

Mindenkinek eredményes átállást kívánok. 

Kovács János Floratom - technikai vezető 

Feladó: Márki Ernő       CSMASZ 

Kedves megyei pingpongosok, elérkezett amit már sokan vártunk, hivatalosan is elérhetővé 
válik mindenki számára a PONGER weboldal! Kérlek Benneteket, hogy olvassátok el az alábbi 
leírást, és kezdjétek el a regisztrációkat. Az e-mailt továbbítsátok a csapattagoknak, és 
minden megyei pingpongosnak, akivel kapcsolatban vagytok, akinek érdekes lehet a 
regisztráció. 

Nagyon fontos, a PONGER önmagában csak egy lehetőség arra, hogy minden sokkal 
jobban működjön a megyei asztalitenisz életben mint eddig. Az induláshoz szükség 
van az aktivitásotokra, mert a közösség fogja építeni a rendszert, és azt fogjuk 
használni, amit mi hozunk létre. Nekünk kell tartalommal megtölteni! 

És még valami… Mivel a fejlesztés Csongrád megyéből indult el, nekünk jutott az a megtisztelő 
feladat, hogy elsőként építsük és teszteljük a rendszert! 

Sok sikert magunknak, és kezdődhetnek a regisztrációk! 

Az alábbiakban olvashatjátok a fejlesztők által leírt tudnivalókat.  

Legkésőbb április 15-én jelentkezni fogok ismételten, akkor már látjuk, hogy állunk a regisztrációkkal, 

illetve milyen tapasztalatok vannak… 

Én már regisztráltam. 

Üdvözlettel: Márki Ernő CSMASZ 

Kedves Sporttárs! 

A XXI. század technológiája, korunk digitalizációja beköszönhet a magyar asztalitenisz életébe is. Ehhez 

szeretnénk meginvitálni és egyben örömmel tudtodra adni, hogy a ponger.hu weboldal nyilvános béta 

tesztelése elindult. 

Az oldal megoldásokat nyújt és keres mindazon pingpongos, asztaliteniszező számára, akik most kezdenek 

ezzel a sportággal ismerkedni illetve mindazoknak, akik már hivatásukká tették. A mostani “digitális térben-

zajban” nehéz eligazodni, hol, milyen körülmények között találhatóak eme szép sportág megismerésére, 

gyakorlására lehetőségek illetve bajnokságok, versenyek helyszínei és annak csatlakozási feltételei.  

Oldalunk megoldást kínál egyesületek, klubok, csapatok, adminisztrációs terheinek csökkentésére; 

versenyszervezők számára az eseményeik internetes felületen történő lebonyolítására. 
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Regisztrálj a ponger.hu weboldalra a mellékelt útmutató alapján, ahová folyamatosan kerülnek fel hazánk 

klubjai, versenyei és azok részletes információi. Csatolunk egy bemutatkozó anyagot is rólunk, céljainkról 

és egyben felhatalmazunk, hogy eljuttasd bárki számára jelen levelünket, aki érdekelt a hazai pingpongos 

közösségben. 

A regisztrációd követően, heti egy alkalommal, hírlevél formájában segítünk oldalunkkal kapcsolatban 

eligazodni, tippeket adni a használatával. Amennyiben együttműködéssel, használattal kapcsolatban 

szeretnéd felvenni velünk a kapcsolatot, akkor az ugyfel@ponger.hu címre küld el az üzenetedet.  

KIEGÉSZÍTÉS: Ha 2018 januárjától részt vettél valamely CSMASZ versenyen - egyéni verseny vagy 

csapatbajnokság - akkor a http://csmasz.hu oldalon a RANGLISTÁK menü “Élőpontos Ranglisták” 

aloldalán megtalálod a CSMASZ által nyilvántartott naprakész ranglistapontodat. Az itt szereplő 

pontszámodat írd be az ADATLAPODON a Játékos rovathoz (Nyilvántartó szervezet: CSMASZ), ha nem 

találod magad a listában, akkor csak a Játékerő kategóriát válaszd ki megfelelően.  

  

Sportbaráti üdvözlettel, 

ponger csapata 

u.i.: Ne felejtsd el az adatlapodon a hírlevél funkció(ka)t bekapcsolni… 

FB: https://www.facebook.com/pongerhu 
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