
Nemzeti Sport Ulti Bajnokság –Régió Selejtezői 

 

Verseny rendezője: A Magyar Ultiszövetség és a MUOE. 

 

Versenybizottság elnöke: Dr. Szabó Imre, titkár: Szeregnyi László 

 

Verseny lebonyolítása: 

 Ebben az évben a versenyeket 3 régióban bonyolítjuk le.  

Észak-Alföldi: Kisvárda, Nyíregyháza 

Duna-Tisza Közi: Gyömrő, Kecskemét 

Budapest, Dunántúl: Budapest, Veszprém /Kislőd/ 

 
Minden régióban két elődöntőt rendezünk. a két elődöntőben nyújtott összesített  

teljesítmény ( % ) –os számítás alapján dől el a 21 fős döntőbe jutó játékos személye.  

Minden régióból 7-7 játékos kerül a döntőbe, amit 2018. 11. 17 -én, Kisvárdán rendezünk. 

Az Észak-Alföldi régió elődöntői már lezajlottak. 

A hátralévő versenyek ideje és helye: 

 2018. 09. 01.(szombat)  9ᵒᵒ óra Budapest Metropolitan étterme  1. elődöntő 

Bp. VII. Kéthly Anna tér 1. (Wesselényi u.- Klauzál u. - Nyár u. által határolt területen lévő irodaház étterme) 

Szervező: Borbély Imre (06-20-9-222-437)  imre.borbely@comunique.hu 

---- 

2018. 09. 02.(vasárnap ) 9ᵒᵒ óra Kecskemét Hotel Három Gúnár  1. elődöntő 

„Hotel  Három Gúnár”  Kecskemét, Batthyányi u1.  

Szervező: Pusztai Péter (06-30 -9-27-22-05)  pupulti@gmail.com 
---- 

2018. 09. 08.(szombat)   9ᵒᵒ óra Gyömrő  Tompa u. Teázó  2. elődöntő 

„Teázó”  Gyömrő  Tompa u. 22. 

Szervező: Horváth Károlyné /Edit/ (06-30-6-59-81-03)  edo9@citromail.hu 
--- 

2018. 09. 09.(vasárnap ) 9ᵒᵒ óra Kislőd Takaros Vendéglő  2. elődöntő 

„Takaros Vendéglő”  Kislőd Kossuth Lajos u. 1. 
 

Szervező: Farkas Gyula (06-20-9-81-78-26)   farkas.gyula6@chello.hu 
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Versenyre nevezhetnek: 

Azok a versenyzők, akik rendelkeznek a MAUSZ versenyengedélyével.  

A csapatselejtezők során, ha van még valaki, aki nem váltotta volna ki a versenyengedélyt az  

a helyszínen is megteheti.   Akinek viszont az előző évekről már van, az itt meghosszabbítható. 

  

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: Legkésőbb a verseny előtt 2 nappal, 20 óráig. 

                                             Kizárólagosan előzetes úton lehetséges ! 

A nevezéseket az egyesületek vezetői koordinálják, és csak rajtuk keresztül lehetséges a nevezés. 

Azon a versenyzőkét, akik jelentkezésüket a megadott nevezési határidőig megteszik, azt az elnökeik 

eljuttatják a verseny szervezőinek. 

A versenyeken 3-al osztható létszámú versenyző vehet részt.  

A Szövetség döntése alapján ebben a versenyévadban vegyes /nem egy egyesülethez tartozó/ csapatok  

is indulhatnak. Amennyiben 2 fő előzetesen jelentkezik az elődöntőre, a szervezők a lehetőség szerint 

segítenek a hiányzó 1 fő megtalálásában.  

A verseny 15, 21, 30, 36, 42, fős létszámokkal rendezhető. 

 

A játszmák száma: 7 és a leosztások száma játszmánként: 9.  

 

 

Regisztrációs díj: 3200.- Ft/fő, mely tartalmazza a rendezés és az étkezés költségeit. 

 

Díjazás: A verseny 1 – 3 helyezett jutalmazása  (kupa)  

Nevezési cím: Feltüntetett szervezőkön, Elnökeiteken keresztül ! 
  

 

Dr. Szabó Imre (06-30-36-46-300) e-mail: imre.9.szabo@allianztanacsado.hu 


