
SPIRIT KUPA 
 
 

Reggel 9 ÓRAI KEZDÉSSEL 
 

 A játékosoknak a verseny alatt kötelező a maszk használata, - kivételt a mérkőzés alatt! 
 

 A hozzátartozóknak kötelező a maszk és az oltási igazolás is – ők csak az emeleten 
tartózkodhatnak! 

 

A verseny időpontja: 2021. december 05 (vasárnap) 09.00 óra 
 

A verseny helye: Újszeged, Déryné u.7 – FLORATOM  Móricz Tornaterme 
 

 Nevezési díj: - 1.500 ft/fő  
- 2 versenyszámban való indulás esetén 1000 ft/fő 

 

 
FŐDÍJ: VÁNDOR KUPA + ÉREM + TÁRGYJUTALOM 

 

Magasabb kategóriákba való felversenyzés lehetséges ! 
 

! Előre nevezés a ponger.hu oldalon már lehetséges ! 
 
 

2020. szeptember 1-től a versenyrészvétel feltétele ! 
 

1. Aki még nem regisztrált a ponger (https://ponger.hu/) rendszerében, az regisztráljon. 
2. A regisztrációt követően a Játékos státusz beállítása az adatlapon. 
3. A VERSENYEK menüben előzetesen lehet nevezni a versenyszám(ok)ra aki az előző két pontot 

teljesítette: (a felvitt versenyed linkje) 
4. Amennyiben látod az oldalon fent a kis piros pingpong ütőt, akkor az segít eligazodni, ha 

mégsem akkor keress minket az ugyfel@ponger.hu címen. 
5. Az értékes elismerésen túl Magyarország első és egyetlen élőpontos ranglistapontjaiban is 

részesülsz (!) 

 
VERSENYSZÁMOK  

 
EGYÉNI KATEGÓRIÁK 
 

 A-B döntős - VETERÁN KATEGÓRIA (50 éven felülieknek) 
 

 A-B döntős - SZABADIDŐS KATEGÓRIA (1.500 pont alattiak+ Hobby játékosok)  
 

https://ponger.hu/
mailto:ugyfel@ponger.hu


 A-B döntős - AMATŐR KATEGÓRIA  (2.100 pont alattiak+Szabadidős+Hobby játékosok)   

                       
 

TUDNIVALÓK ! 
 

 Veterán, Szabadidős és Amatőr kategóriájú versenyszámokban ezen túl a Szabadkai 
városi bajnokság A-B csoportjában játszó versenyzők is elindulhatnak, mivel 
bevezetésre került az élőpontos ranglista.  

 
 

 VETERÁN kategóriában az 50 év felettiek, így a Szabadkai versenyzők is indulhatnak!  
 

 Szabadidős kategória– bárki, de olyan szabadidős és hobbyból pingpongozó játékosok 
indulhatnak, akiknek a CSMASZ élőpontos ranglistáján1.500-nál kevesebb pontjuk 
van. 

 

 Amatőr kategória – olyan amatőr játékosok indulhatnak, akiknek a CSMASZ élőpontos 
ranglistáján 2.100-nál kevesebb pontjuk van, és aktuálisan nem játszanak NB-s 
csapatbajnokságban.  

 
 

 
Menetrend: -  NEVEZÉS A VERSENY KEZDETE ELŐTT 15 PERCCEL 
 

 08.00 - 08.45        Megérkezés, bemelegítés  
 

 08.45 – 09.00        NEVEZÉS 
 

 09.00 - 11.30         VETERÁN kategória (50 év felettiek) 
 

 11.30 –14.00          SZABADIDŐS egyéni kategória (1.500 pont alattiak+Hobby)  
 

 14.00 – 16.30         AMATŐR egyéni kategória (2.100 pont alatti+Szabadidős+Hobby) 
 

 Eredményhirdetés 

 
 

A verseny lebonyolítása, feltételei:   
 

 A verseny Joola labdával - JOOLA, STIGA és TIBHAR verseny asztalokon bonyolódik. Saját labda 

használata engedélyezett. 

 
 

A-B  DÖNTŐ ESETÉN 
 

 A benevezett játékosokat kizárólag 4-es, szükség esetén -3-as selejtező csoportokba sorsoljuk 
be, ahol körmérkőzést játszanak egymással. 
 

 A csoportok 1-2. helyezettjei jutnak az   „A”-DÖNTŐBE  
 

 A csoportok 3-4.helyezettjei jutnak a      „B”-DÖNTŐBE. 
 

 Innen már a verseny döntői, egyenes kiesési rendszerben mennek tovább. 
 

 A győzelem a csoportmérkőzések során egyéniben 3 nyert játszmáig tart.  
 
 
 
 

Egyéb tudnivalók:  



 
 

o Az egyéni döntők 1-3 helyezettjei érem díjazásban részesülnek.  
 

o A 3. helyért játszani kell ! 
 

o 8 fő indulólétszám alatti nevezés esetén csak „A” döntőt indítunk ! 
 

 A bejárati ajtón belül és kívül szemeteskosár található. 
 

 Szemetet, széket, vizespalackot, ruhát, a végén mindenki pakolja el maga után ! 
 

 
o Az egyéb, a versenykiírásban külön nem szabályozott kérdésekben a MOATSZ 

versenyszabályai az irányadóak.  
 

o Az öltözőkben hagyott, ill. a teremben elveszett értéktárgyakért a SZERVEZŐ 
felelősséget nem vállal! 
 

o A versenyen egészségi állapotának megfelelően, mindenki saját felelősségére 
vesz részt. 

 
o Versenyeink teljes helyszínén kötelező az orrot és szájat takaró maszk 

használata, kivételt ez alól kizárólag az asztalhoz álló sportolók képeznek 
mérkőzésük ideje alatt. 

 
o A szülők és kísérők a létesítmény adottságaitól függően vagy az emeleti részen 

vagy az előtérben várakozzanak (orrot és szájat elfedő maszkban).  
 

o A jelenleg is érvényben lévő veszélyhelyzet tekintetében nincs változás azt 
illetően, hogy az események látogatása nézők, hozzátartozók, kísérők esetében 
oltási igazoláshoz kötött. 
 

 
KÜLÖN KÉRÉS 

 
 

o PP. ASZTALOK ki-be pakolásakor önkéntes segítéséget szeretnék kérni tőletek. 
 

o Lehetőleg 2 személy szerelje az asztalt, hálót egyszerre. 
 

 
                                                 Kovács János (30/212-57-26) 

 
 


