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Hétvégi Ping-pong Egyetem
Hétvége? Ping-pong? Gyere!
Új, hétvégi pingpongozási lehetőség nyílott a 1086 Budapest, Elnök utca 1-ben. (A Joo-Pont ping-pong
klub terme). A terem működtetője – az Asztalitenisz Egyetem SE – vezetőinek elképzelése alapján a termet
hétvégén is nyitva tartjuk egy külön vállalkozás keretében „Hétvégi Ping-pong Egyetem”-néven.
1. Nyitvatartási idő: szombaton és vasárnap 9.00 - 21.00 között.
2. Árak:
Terem használat:
500Ft/fő/óra (max 2.000Ft/fő ha egész nap bírod)
Adogatógép használat (Butterfly Amicus 3000+): 1000Ft/óra
Soklabdás edzés személyi edzővel:
2.500Ft/óra (amatőröknek)
3.500Ft/óra (első osztályú játékosoknak)
3. Tudnivalók:
Budapest legjobban felszerelt asztalitenisz termében minden tekintetben professzionális körülmények
várnak benneteket. 9 db Profi Joola versenyasztal, megfelelő méretű játéktér, minőségi fapadló, az
előírtál jobb fényviszonyok és kellemes klíma (a terem klimatizált... tényleg J ), és rengeteg labda.
Ezen felül az edzés előtt/után a vadonat új építésű és igényes női-férfi öltözőt és tusolót is igénybe
vehetitek, melyekért nem kell külön fizetni. Ezt azért tartom szükségesnek kiemelni, mert a termek
többségében ez az „extra” vagy csak hirdetve van, de nem használható, vagy pedig olyan
„lepukkant” állapotú, hogy az ember nem szívesen veszi igénybe.
4. Felszerelés:
Amennyiben nincs felszerelésed, ne aggódj! Biztosítunk számodra ingyen pingpongütőt az edzés
idejére. Valamint a helyszínen igénybe veheted az ingyenes felszerelési szaktanácsadásunkat, még
mielőtt „bevásárolnál” valami számodra nem éppen megfelelő sportszert. A helyszínen
felszereléseket is vásárolhatsz (ruházat, cipő, ütő, borítás, stb) és kérésedre az ütődet a helyszínen
össze is rakjuk, vagy akár meg is javítjuk. (az igényes amatőröknek, valamint a versenyzőknek a fát
és a szoftokat külön-külön árusítják). (megj.: Az ún. ütő ragasztás 1.000Ft-ba kerül, ha nálunk
vásárolod meg a hozzávalókat, és 1.500Ft, ha „hozott anyaggal” kell dolgoznunk.
5. Ingyenes Szakmai konzultáció:
A termünk további különlegessége, hogy az állandó „szakmai felügyelet” révén tudjuk segíteni a
gyorsabb ütemű fejlődéseteket – amennyiben kéritek – szakmai konzultáció révén. (ez nem kerül
plusz pénzbe) Továbbá a teremben igyekszünk a jelenlévőknek kiscsoportos edzési lehetőséget
biztosítani, ahol a közel azonos tudású játékosok kerülnek egy csoportba. Valamint van lehetőség
arra is, hogy egy professzionális versenyzővel játssz le egy meccset. (kb 15 perc)
6. Nem hagyunk magadra:
Ha egyedül vagy és mégis pingpongozni szeretnél, akkor a mi termünk a legjobb választás, mert itt
mindig van kivel játszanod és nem kell azon aggódnod, hogy sikerül-e ping-pong partnert szervezned
a hétvégére.
7. Páros tréning:
Pároknak is remek kikapcsolódási lehetőség, valamint számukra – amennyiben fejlődni szeretnének van páros tréning is, ami egy edzővel-adogatógéppel együtt eltöltött órát jelent, aminek a díja
mindössze 3.000Ft/pár
A páros edzés menete:
Játékos 1: 10 perc edzővel, ahol megmutatjuk az adott játékelemet, majd 10 percig adogatógépen az
adott játékelemet begyakorlod (az adogatógép nagyon pontosan teszi a labdát, így sokkal hamarabb
megtanulható a helyes mozdulat).
Játékos 2: 10 perc adogatógépezéssel kezd, majd aztán a párjával cserélnek.
8. Verseny:
A lehető legrövidebb időn belül szeretnénk versenyeket is szervezni (Bp II osztályig bezárólag)
szombat esténként 20.00-tól. „Éjféli pinyó” címmel (mivel ez min. kb éjfélig tartó versenyzést jelent
már 20 fő induló esetén is) A versenyek lebonyolítása úgy történik, hogy 4-5 fős csoportokat hozunk
létre, ahol körmérkőzés van, innen a csoportokból az első kettő jut tovább a 8-16 fős főtáblára onnét
egyenes kiesési rendszerben folytatják. Viszont mivel minden helyezést kijátszunk így az első és az
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utolsó helyezett is ugyanannyi mérkőzést játszik. (7-8 meccs!) A verseny nevezési díja 1.500Ft/fő és
az első 3 helyezett érem díjazásban részesül.
9. Jelentkezés, időpont egyeztetés:
Kérlek benneteket, hogy ha jönni szeretnétek játszani, akkor –lehetőség szerint - jelentkezzetek be.
Így tudjuk számotokra garantálni a játéklehetőséget. Bejelentkezés az alábbi elérhetőségek
valamelyikén:
10. Kapcsolat:
Mobil: 06-70-360-2968 Kovács Attila
Viberen is elérhető vagyok a fenti számon (ingyenes internet alapú telefonálási lehetőség)
Vagy vegyetek fel a Facebook-on az ismerőseitek közé és Facebook Messengeren is üzenhettek.
http://www.facebook.com/kovacsattila76
Eredeti email:
Kedves Sportbarátom!
Örömmel tájékozatlak, hogy Budapesten az Elnök utca 1 szám alatti Joo-Pont terem - egy vállalkozás
keretében - „Hétvégi Ping-pong Egyetem” néven, hétvégén is nyitva tart, ahová szeretettel várunk!
Nyitvatartási idő:
szombaton és vasárnap 9.00-21.00-ig
Árak:
500Ft/óra (max 2000Ft/fő, ha egész nap bírod)
Bővebb infó:
Kovács Attila – szerszámos – 06703602968
vagy pingpongbooster@gmail.com
Részletek: http://www.pingpongforum.hu/hetvegi-ping-pong-egyetem
Sportbaráti üdvözlettel: Kovács Attila –szerszámos-

