
FELHÍVÁS 
 

Megrendezésre kerül a „MAUSZ” – „MUOE” Közös szervezésében („Online + élő”) 

azaz a 2021. évi Női Ulti Bajnokság az UltiStars /Prorok Marci/lebonyolításában. 

A versenyek időpontjai: 

-   május 9. (vasárnap) 

-   augusztus 1. (vasárnap) 

-   október 3. (vasárnap) 

 

 

 

A játszmák kezdésének időpontjai:  9ᴼᴼ - 10ᴼᴼ - 11ᴼᴼ  ebéd  14ᴼᴼ - 15ᴼᴼ - 16ᴼᴼ - 17¹⁵  
 

A versenykiírás értelmében mindenkinek a három forduló össz eredményéből törlésre 

kerül a legrosszabb, azaz csak két eredmény lesz majd figyelembe véve. 

Így azok, akik valamilyen akadályoztatás miatt csak két versenyen tudtak részt venni  

ők sem kerülnek hátrányba. Tehát a záró fordulóra mely élő verseny keretén belül kerül 

megrendezésre egyformán változatlan eséllyel indulhatnak. 
 

A döntő (azaz a 4. záró forduló) 2021. november 28. – án (vasárnap) kerül lebonyolításra  

Ráckevén a KÉK DUNA Hotel konferenciatermében. 

Erre a versenyre megnyitjuk a lehetőségét azon hölgyek részére is, akik nem vettek részt 

az online fordulókon. (Pont áthozat nélkül, azaz nulla kezdő ponttal) 
 

Ezen a napon a versenyzők hozzátartozóinak a Hotel, Wellness részlegében kellemes 

pihenésre, nyugodt kikapcsolódásra van lehetőség.  

Ennek költségét a Magyar Ultiszövetség és a Magyar Ultisok Országos Egyesülete fizeti. 

Az ebéd számukra is, szintén kedvezményes svéd asztalos formában történik majd. 
 

Az élő verseny már a megszokott „MAUSZ” licittábla és renonsz szabályai szerint 

kerül lebonyolításra 7 játszma egyenként 15 leosztásos játékkal. (3-2-1) pontozással. 

Számítógépes ültető program segítségével, Svájci rendszerben. (erő sorrend -léptetéssel) 

Muzslai Róbert elnök úr valamint Gyöngyösi Géza főtitkár úr bíráskodásával.  

A „MAUSZ - MUOE” e - két szervezet elnökének Muzslai Róbert úr védnöksége mellett. 

 

Díjazás:  

1 - 3 helyezés - serleg, oklevél, valamint egy éves UltiStars V.I.P. tagság (arany-ezüst-bronz) 

Ezen felül részükre ajándékként a PIATNIK Magyarország társasjátéka. 

 

Regisztrálni tudtok: Borbély Imre (06-20-9-222-437)  e-mail: borbely.imre52@outlook.hu 

 Ez a három verseny az online térben az www.ultistars.hu  

 oldalon kerül megrendezésre az előzetesen regisztráltak  

 részére.  Csak VIP tagok ! Míg a 4. majd élő versenyként. 

A versenyek fordulónként: 7 x 45 perc 200 induló zsetonnal. 

  Pontozás: mezőny 1/3 –a (3pont) míg a köv. 1/3 –a (2 pont),   

  a többiek pedig mind 1 pontot kapnak játszmánként. 

  Az utolsó fordulóra, azaz a döntőre történő pontok eredménye,  

  annak továbbvitele is ebben az értelemben fog megvalósulni. 

  Azaz lesz, aki a max; 6... 5… 4… 3… 2… pontot visz majd. 

magával. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ultistars.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR3IM-_hN7arieI9edmv_EEg-aS8sv4KDi0aeIFTg9hB-JSLScs5efOZAWQ&h=AT3-ykjbzoe_fYbJMrsQ0QKpiGuybg0QRHlYk3EJvUtvhe812-jwTCzJe7DEVkGhxXN-_A8d0MlqnyB6bh9gbQbOaw_m6lm7tDO8rcmkUEcExx9sP1BYVnc07D1moHkZLqFx&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT1JAVRJnKjLDeUs1k7wiPHgizn2vMglyXXMem983knftfmpoq5K-WTehRbXBEpPOaWxxsg8fBJea_-V18gW57RUTrzoxW5N73WI5avWJJLAx8txIYlAxcWTTytb4AXKSaqKP01P3fEYSC6p5LNrrLl9Od4idkjMkxP0yRigOSNWa7NjwOHv6BfTpc0o7mWlP1cpKLBSzfNGDeaBAQ

