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:
2. hely:
3-3. hely:

50,000 Ft
30,000 Ft
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

•

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

Augusztus 14.-én szombat 9:00

lehetséges.

Nevezési határidő: 2021. augusztus 11. szerda éjfél!
• További információ: www.ligak-kupaja.hu
•

Tökéletes alkalom a versenyzésre a bajnokságok kezdése előtt!

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!

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.

