
  



2021 Ligák Kupája  

A tavalyi év kihagyása után újra megrendezzük a Ligák Kupáját!  

Immáron ez lesz az 5. poénelőnyös csapatverseny, ahol játéktudástól függetlenül bárki 

elindulhat és a poénelőnyöknek köszönhetően kiegyenlítődhetnek az esélyek.  

Kivételesen indulhatnak most különböző egyesület, csapat játékosai csapatban együtt. 

A jubileumi alkalomra számos meglepetéssel készülünk.  Köszönhetően 

főtámogatónknak a Decathlonnak és a szponzorainknak a verseny pénzdíjas!  

1. hely:   50,000 Ft  

2. hely:   30,000 Ft  

 3-3. hely:   20,000-20,000 Ft  

• A hagyományoknak megfelelően a győztes csapat játékosai 24 karátos arannyal bevont 

pingponglabdát nyernek!  

A győztes csapat elnyeri a Ligák Kupája vándorserleget.  

A második és harmadik helyezett csapatok játékosai ezüst és bronz pingponglabdát nyernek.  

Minden helyezett oklevél és éremdíjazásban részesül!  

Minden induló ajándékba kap az Aranyfüzet sorozatból egy  Mednyánszky 

Mária (18-szoros világbajnok) emlékfüzetet.  

• Időpont: 2021. augusztus 14. (szombat)  

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

• Szervezők: Fazekas Péter, Kovács László  

• Lebonyolítási forma: DC csapatverseny (2 fős)  

• Asztal: 16db Joola  

• Labda: Joola Flash 40+  

• Verseny kezdés: 9:00 óra  

• Főtábla kezdés: 14:00 óra  

• Augusztus 14.-én szombat 9:00  

• Ligában indulhatnak:  

- Külföldön játszó játékosok csapatai  

- Extraligás csapatok  

- NB I-es csapatok  

- NB II-es csapatok  

- NB III-as csapatok  

- Megyei csapatok  

- Budapesti, városi és kerületi csapatok  

- Magyarországon játszó egyéb csapatok  

• A versenyre nevezni a 'Nevezés' menüpontban található űrlap kitöltésével és elküldésével 

lehetséges.  

• Nevezési határidő: 2021. augusztus 11. szerda éjfél! 

• További információ: www.ligak-kupaja.hu  

Tökéletes alkalom a versenyzésre a bajnokságok kezdése előtt!  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ligak-kupaja.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR3j7FLyYgLLxTij3VTA3DdcnhldFggKvtn5bDPvGRrl-e5z9L1Mz1UZgyI&h=AT3OD7AWP3lXD3fD-45R4qxfGx2DJBY1OMUKki6rOLpIGXEdKCeG5PW8bCxSIGMPkbnpMUlyH0Oiek6gr5CqIjAcV0CFBHInOi5QDlM3gy_T3PHoir-McDnOlX4_st25voAB0YpxtBw8iXxVKuYt&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2WP8O9McnQXfbGh48W0kbYKLfgeyDsIU6jVhnRhZDLBb_4PG34ahckRByHqxAKrixHG8E3cI0VFU6UlZT_pZpKAGKBIX_KxonM68A4Khgt2-R9YauKdTjQ4rdfon2av5fT0nGA_fO2G8qLZrecx9B_pA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ligak-kupaja.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR3j7FLyYgLLxTij3VTA3DdcnhldFggKvtn5bDPvGRrl-e5z9L1Mz1UZgyI&h=AT3OD7AWP3lXD3fD-45R4qxfGx2DJBY1OMUKki6rOLpIGXEdKCeG5PW8bCxSIGMPkbnpMUlyH0Oiek6gr5CqIjAcV0CFBHInOi5QDlM3gy_T3PHoir-McDnOlX4_st25voAB0YpxtBw8iXxVKuYt&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2WP8O9McnQXfbGh48W0kbYKLfgeyDsIU6jVhnRhZDLBb_4PG34ahckRByHqxAKrixHG8E3cI0VFU6UlZT_pZpKAGKBIX_KxonM68A4Khgt2-R9YauKdTjQ4rdfon2av5fT0nGA_fO2G8qLZrecx9B_pA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ligak-kupaja.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR3j7FLyYgLLxTij3VTA3DdcnhldFggKvtn5bDPvGRrl-e5z9L1Mz1UZgyI&h=AT3OD7AWP3lXD3fD-45R4qxfGx2DJBY1OMUKki6rOLpIGXEdKCeG5PW8bCxSIGMPkbnpMUlyH0Oiek6gr5CqIjAcV0CFBHInOi5QDlM3gy_T3PHoir-McDnOlX4_st25voAB0YpxtBw8iXxVKuYt&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2WP8O9McnQXfbGh48W0kbYKLfgeyDsIU6jVhnRhZDLBb_4PG34ahckRByHqxAKrixHG8E3cI0VFU6UlZT_pZpKAGKBIX_KxonM68A4Khgt2-R9YauKdTjQ4rdfon2av5fT0nGA_fO2G8qLZrecx9B_pA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ligak-kupaja.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR3j7FLyYgLLxTij3VTA3DdcnhldFggKvtn5bDPvGRrl-e5z9L1Mz1UZgyI&h=AT3OD7AWP3lXD3fD-45R4qxfGx2DJBY1OMUKki6rOLpIGXEdKCeG5PW8bCxSIGMPkbnpMUlyH0Oiek6gr5CqIjAcV0CFBHInOi5QDlM3gy_T3PHoir-McDnOlX4_st25voAB0YpxtBw8iXxVKuYt&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2WP8O9McnQXfbGh48W0kbYKLfgeyDsIU6jVhnRhZDLBb_4PG34ahckRByHqxAKrixHG8E3cI0VFU6UlZT_pZpKAGKBIX_KxonM68A4Khgt2-R9YauKdTjQ4rdfon2av5fT0nGA_fO2G8qLZrecx9B_pA


  

Poén-előnyök számítása:  

   

Fazekas Péter július 27.-i facebook bejegyzése 

Már majdnem 20 csapat nevezett az augusztus 14-i Ligák Kupájára és még van 15 nap a nevezési 

határidőből! A nevezők között vannak kerületi, budapesti, NB-s és Extraligás játékosok is!  

Jó mezőnynek ígérkezik és a poénelőnyöknek köszönhetően ott a lehetőség mindenki előtt. 

A versenyre nevezni itt lehetséges: http://www.ligak-kupaja.hu/nevezes 

További infók: http://www.ligak-kupaja.hu/ 

Decathlon Kupa Utánpótlás Verseny 

Már érkeznek a nevezések az augusztus 15-i gyerek versenyre is. 

Célunk az, hogy minden gyerek minél több meccset játsszon. Csoportokkal kezdünk, utána főtábla és vigasz 

verseny. 

Kategória: igazolt és nem igazolt 

Nem igazolt kategóriában azok a gyerekek indulhatnak, akik még nincsenek leigazolva egyesületbe. 

Korosztályok: U9, U11, U13 

Versenyszámok: leány és fiú egyes 

Nevezési díj: 1,000Ft/fő/versenyszám 

Díjazás az összes korcsoportban: 

1. hely: Decathlon 8000 Ft értékű vásárlási utalvány 

aranypingponglabda, érem, oklevél 

2. hely: kupa, érem, oklevél 

3-3. hely: kupa, érem, oklevél 

Nevezés: upbajnoksag@gmail.com email címen lehetséges 

Gyertek minél többen!  

http://www.ligak-kupaja.hu/nevezes?fbclid=IwAR21NgdqsCKR7z3TInv_jBSM4CB3NAQVuD2k40i1hHzyEaI_UKGGptqk0xs
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ligak-kupaja.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR2BX4jzT_VYcMQdIrU4CDGEk5XRiL3Hq6XLLkRegDwzQ7c_dcbENBTh4Gc&h=AT1QI7V1ruvKjU3N_aEKCIfSfuavqtDmFK_uTnXPPHUxDecprGkR-xFIYtNUSfAwLmEqmEXz28zivjIfqr55NhfpfSS2h5VfTKW9NpJq17hquA1SwypVpUwhinDNM-NJKV5fmG1AmSryXgb8rjcU&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1hjCtqBBzPlcmbhFKbiHIBVQ3DZL5kUF1tVkdv3fC6gE_y1xZVfEsSHFmoNXRNH6kXYay9FiyP5qau8B6pTWMD0f63pCuaQzWaPpizDKkepEpVIqAKKBILl55qTJL5wsNwOp35HLwHtBFgLNSeBVf3f0sm-yDp8_fIZI2Wkga85wueflZqQVQdgyo


2021. július 31.-i bejegyzés: https://www.facebook.com/groups/108042099287811 

Péter Fazekas 

Vajon melyik csapat nyeri idén a Ligák Kupája vándorserlegét  

Elkészültek a Ligák Kupája és a Decathlon Kupa utánpótlás verseny kupái, érmei is. 

Arany, ezüst és bronz pingponglabdát nyernek a helyezett csapatok játékosai és aranylabdát a 

gyerekeknél a korcsoportok győztesei  

Minden induló egy Mednyánszky Mária füzetet kap ajándékba 

A helyezett játékosok igényes oklevelet kapnak 

A verseny időpontja és helyszíne : 2021. augusztus 14-15., Csömöri sportcsarnok 

Nevezés a Ligák Kupájára a http://www.ligak-kupaja.hu/nevezes  

Nevezés a gyerekversenyre: upbajnoksag@gmail.com 

Mind a két nap értékes nyereményeket sorsolunk ki tombolán 

Tudjátok a Ligák Kupája egy különleges verseny, különleges hangulattal.  

 

 

https://www.facebook.com/peter.fazekas.545?__cft__%5b0%5d=AZV_-GZ9hqo8CqdNSWgEeMmzIjuGWoo2DEs_HaSagLATIwQKNU0rpElBsaBoeplQLFR6rEUE-onIc-9jAulwriIc1TtNBuS-l16efGpyoEj_ffVpirQYY_A796bSDhF7idsIcr7HGCoBeQ43SEfgFZ9DIM1zmHtTcRlB_U00n3I2kakRavEHvsVALK0q0R5DkDbcHJly2kAghv_uX7rW5cXG&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ligak-kupaja.hu%2Fnevezes%3Ffbclid%3DIwAR2-TCXeVEjFI8_O4usvRS2JQANeoJlAKY9iKwnLOSBFD5zXtJwegv0iQoU&h=AT1l6BtTeI5zJZVYMtwV_bU_kwJkafMe_5esO5g5ujJWf7wjEgXQo9KFBBakC2ZJdqmkuBmfSYwNhvdzbvL0ga-JIInzzpT75DF_U4vj7rRk0fKtS0aKW9rqOB9HLMX5ZdU1ewFIhKWaYe5Qv6VN&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT32On7pkyiUipWKXdx4vX-shDceewMJPDrFI3g0ibYHKH7Hxe6RxR0sZXoS76xji8WfNccj9OatVtuB6Yf6qwZPTrWUU0SAy64gMUq592bjX9CRo6I4gW__JaRXOadueRQkx3isyK597tJOHYZjwEjPmuKLab9vban350_-39KMn60eInLHncqXCkSWQ4jFxktYBGUKq72aVYhnb5k4Fe4bFK01zCLXtF8rEwAa3g


 

 


