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Kedves Sporttársaim! 

DECATHLON LIGÁK KUPÁJA ASZTALITENISZ CSAPATVERSENY 

2017. JÚNIUS 17-18, CSÖMÖR, SPORTCSARNOK! 

Örömmel osztom meg Veletek, hogy a Ligák Kupája asztalitenisz csapatversenyt a tavalyihoz hasonlóan 
idén júniusban és augusztusban is újra megrendezzük! 

Célunk, hogy folytassuk és hagyományt teremtsünk ennek az unikális versenynek. 
Szeretettel várunk minden induló csapatot a csömöri sportcsarnokban! A helyszín optimális választásnak tűnik, tekintve, 

hogy Csömör Budapest közvetlen közelében helyezkedik el és vidékről utazva pedig az M0 mellett van. A sportcsarnok 

világítását és a belsejét is most újították fel. A versenyt 16 asztalon fogjuk lebonyolítani, a tavalyinak megfelelően 

nemzetközi szintű körülményeket biztosítva! 

Lehetőségük lesz az ország különböző bajnokságaiban, régióiban játszó csapatoknak összemérni a tudásukat egymás 

ellen. Így kiderülhet, hogy a különböző szintű Ligáknak országosan melyek a legjobb csapatai. Most is 4 különböző szintű 

Ligában indulhatnak a csapatok. Magyarországon a létező összes asztalitenisz bajnokságból a lehető legtöbb csapatot 

szeretnénk megmozgatni. 

Program: 

Június 17. szombat - IV. Liga- 
- az ország összes megyei bajnokságában szereplő csapatok 
- budapesti bajnokságban szereplő 2/A, 2/B, 2/C, 1/C csapatok 
- kerületi bajnokságban játszó csapatok 
- városi bajnokságokban játszó csapatok 
- az összes hazai egyesület csapatai, akik nem vesznek részt 
bajnokságban 

Június 18. vasárnap - II., III. Liga- 
III. Ligában indulhatnak: 
- a budapesti bajnokságban szereplő 1/A és 1/B csapatok 
- az ország összes NB III.-as bajnokságában szereplő csapatok 
- a női NB I.-es csapatok 

II. Ligában indulhatnak: 
-az NB II.-es bajnokságban szereplő csapatok 

Augusztus 26. szombat - I. Liga/Döntő- 

I. Liga/Döntő indulhatnak 
- II. Liga első 8 helyezettje 
- III. Liga első 12 helyezettje 
- IV. Liga első 16 helyezettje 
- Extraligás csapatok 
- NB 1-es csapatok 
- Külföldön játszó játékosok csapatai 

A június 17-18-i Decathlon Ligák Kupája egyben egy kvalifikációs verseny az augusztus 26-i Döntőre. 

A II. Ligából a legjobb 8 csapat, a III. Ligából a legjobb 12 csapat és a IV. Ligából a legjobb 16 csapat szerez indulási 

jogot az I. Liga/Döntőre, ahol már indulhatnak a férfi NB I-es és az Extraligás csapatok is és a tavalyihoz hasonlóan 

Magyarországon egyedüliként poénelőnyös rendszerben zajlik a verseny, aminek köszönhetően nagyban ki tudnak 

egyenlítődni az erőviszonyok! 

A Ligák Kupája egyik névjegye az aranyozott pingponglabda, amit a Ligák győztes csapatai nyerhetnek. Idén úgy 

döntöttünk, hogy nemcsak a győztesek, hanem a második és a harmadik helyezett csapatokat is jutalmazzunk ilyen 

labdákkal, ők ezüst és bronz labdákat nyernek! 

Minden Ligában legalább az legjobb 8 csapatot szeretnénk díjazni! 

A díjakat a későbbiekben közzé fogom tenni! 

Ami fix, hogy Pósfai Gábornak (Decathlon) köszönhetően az augusztusi I. Liga/Döntő pénzdíjas lesz! 

További információ (versenyrendszer, helyszín, stb.) : http://ligak-kupaja.hu/ 

Nevezni a NEVEZÉS menüpontban az űrlap kitöltésével, vagy a szervezo@ligak-kupaja.hu e-mail címen lehetséges. 

Hamarosan jön a plakát is (http://ligak-kupaja.hu/ oldalról letölthető 2017.05.25.)! 

A versennyel kapcsolatban bátran forduljatok hozzám, vagy Kovács Lászlóhoz szervezőtársamhoz! 

Várunk Mindenkit szeretettel egy országos szintű csapatversenyre! 

Sportbaráti üdvözlettel,  Fazekas Péter 
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