Versenyfelhívás !

/UltiStars.hu - Online 24 órás versenyére/

A „MUOE” Magyar Ultisok Országos Egyesülete http://muoe.hu/
valamint a Magyar Ultiszövetség „MAUSZ” http://magyarultiszovetseg.hu/
közösen online versenyt rendez a „Marabu” www.ultistars.hu támogatásával és
lebonyolításával a már 20. éve zajló 24 órás Ultiverseny hagyományának folytatásaként.

2020. december. 19 - 20. -án (szombat - vasárnap)
Nevezés: www.ultistars.hu ezen az oldalon 10 perc időtartamban
minden játszma megkezdése előtt. Utónevezés a játszmák megkezdése után 3 perc.
A 24 órás verseny gondolata, hogy a COVID – 19 miatti védelmi intézkedések közepette is legyen
módunk a már 20 éve folyamatosan megrendezésre kerülő embert próbáló játék lebonyolítására.
A verseny 24 órásra tervezett. A nevezés ingyenes - Nevezhet rá bárki, aki VIP tagsággal
rendelkezik és szereti a kihívásokat. Nem feltétel az összes játszmán való részvétel, ki meddig bírja.

Lebonyolítása:
- Óránként indított játszma egyenként 45 perces időtartamban. /Tervezet szerint 21 játszma/
- 10 - 11 -12 órái kezdéssel, majd egy óra ebédidő. Délután folytatva 14 – 15 – 16 – 17 – 18 kezdéssel.
Majd egy óra vacsoraidő. Folytatva 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 órakor majd
itt egy óra reggeli idő. Folytatva 08 - 09 – óra kezdéssel. A 9 órai játszmák végeztével a verseny is
befejeződik. Ezekre az óránként induló játszmákra mindig 10 perc lehetőség van előtte a nevezésre.

Értékelése: Az egyes játszmák összegzése alapján Prorok Márton „Marabu” kezelésében használt
Nemzetközi Versenypontozási Tabella alapján, mely egyaránt díjazza a jobb
eredményeket, a nagyobb létszámot és a kitartó részvételt.
/példaként Minden játszmán való elindulásért jár minimum 4 pont, az érmesek pedig, például 21 fős versenyen: 18, 13, 11 pontot
kapnak, vagy például egy estleges 60 fősön pedig 31, 22, 18 pontot stb…/

Díjazása: Kunszentmiklósi Önkormányzat Támogatásával a (Serleg 1 – 6. helyezett)
- Első helyezett (Egy évre szóló arany VIP tagság) + serleg + oklevél + PIATNIK Magyarország ajándék
- Második helyezett (Egy évre szóló ezüst VIP tagság) + serleg + oklevél + PIATNIK Mo. ajándék
- Harmadik helyezett (Egy évre szóló bronz VIP tagság) + serleg + oklevél + PIATNIK Mo. ajándék
- Negyedik – ötödik – hatodik helyezett serleg + Oklevél
További részletekről érdeklődni lehet: Duzmath Lajos /Snell/ tel: 06-30-8-513-368
Az eredmények majd megtalálhatók lesznek ugyan ezeken a fórumokon MAUSZ facebook és a
MUOE facebook csoport oldalain valamint a www.ultistars.hu oldalán egyaránt.
Budapest 2020. 12. 08.

Muzslai Róbert
MAUSZ - MUOE elnök

