
 

 

Nemzeti Sport Ulti Bajnokság 1. Selejtező 

Nyugati – Déli Régió  
 

Verseny ideje és helye: 2023. 03. 25. 9³ᵒ óra Budapest Récsei Center 

Bp. XIV. István mezei u. 6.  /Cházár András u. sarkánál  lévő egyszintes bevásárló központ épülete/ 

Verseny rendezője: A Magyar Ultiszövetség 
 

Versenyre nevezhetnek: Azok a versenyzők, akik rendelkeznek a MAUSZ 

versenyengedélyével továbbá egyesületi tagsággal.  

Viszont lehetőséget biztosítunk minden érdeklődőnek, aki még nem váltotta volna, ki a 

versenyengedélyt, az a versenyezni kívánó sporttárs a helyszínen megtehesse.  

Ha az előző évekről már van versenyzői engedélye az itt meg is hosszabbítható. 
  

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: Legkésőbb 2023. március 23. csütörtök 20 óra.    

(Határidőn túli nevezés esetén lehetséges, hogy nem fogsz tudni játszani!) Ugyan is a mezőnynek hárommal oszthatónak kell lennie.  

A Szövetség döntése alapján előzetesen a megadott időpontig jelentkezők közül a végén 

2 fő marad, a szervezők a lehetőség szerint segítenek a hiányzó harmadik megtalálásában.  
 

A nevezéseket az egyesületek, /MUOE – Sülysáp/ vezetői koordinálják, és csak rajtuk 

keresztül lehetséges a nevezés.  Ők juttatják majd el a rendezők felé a jelentkezéseiteket. 
 

Verseny lebonyolítása:  

Régióban két selejtezőt rendezünk, a két selejtezőben nyújtott teljesítmény alapján dől el a 

Régiók összefésülése után a 36 fős elődöntőbe jutó játékos személye. Mely Budapesten lesz megtartva.  

Az elődöntőn legeredményesebb 15 fő játszza majd a döntőt. ( Kisvárdán)  
 

 

A játszmák száma: 5 (játszmánként a leosztások száma 12.)  (azaz a napi forduló 60 leosztás) 
 
 

Regisztrációs díj: 2.000.-ft + 1.000.-/fő, mely tartalmazza a terem, ill. rendezés költségeit is. 
 

Díjazás: A két verseny összesített eredménye után 1 – 3 helyezett (kupa) 
Az elődöntő első hat helyezettje pedig oklevelet kap. 

Az ebéd: Fakultatív, akár a terem büfé éttermében vagy a földszinten lévő  

               önkiszolgáló étteremben. Önköltségen. 

A tradicionálisnak számító lilahagymás zsíros kenyér a délelőtt folyamán változatlanul a 

rendelkezésetekre áll.  

Nevezés mint fentebb már írtam, elnökeiteken keresztül az alábbi szervezőknél! 
  

                        Borbély Imre (06-20-9-222-437)  borbely.imre52@outlook.hu 

                       Farkas Gyula /06-20-9-81-78-26/  farkas.gyula90@gmail.com 

                       Szűrös György (06-30-5-28-83-84) csak telefonon ! 
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