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Üdvözlet Sárospatakon!
Egy kérdés. Válaszol: Aros János alpolgármester

Alpolgármester Úr, minek köszön-
hető, hogy Sárospatak város kie-
melt figyelmet fordít egy olyan
sportág eseményre, amit szinte csak
annakművelői ismernek?

Zemplén Televízió

Kénytelen vagyok megcáfolni, hogy
az ulti -mint versenysport - ismeretlen
lenne. Ha jól emlékszem, legalább két
éve már annak, hogy a helyi média -
elsősorban a -
gyakorlatilag minden
ultis eseményről beszá-
mol. Persze, eleinte
felkaptuk a fejünket,
amikor egy-egy ulti-
verseny képeivel talál-
koztunk, de mára már
megszokott sporthírrré
vált.
A sárospataki ultisok
eredményei mindenkit
meggyőzhettek arról,
hogy túl kell lépni a
sztereotípiákon, egyút-
tal le kell számolni az
előítéletekkel. Annak idején a boldog
- vagy boldogtalan - 1970-es, 1980-as
években, amikor az emberek nagy
többsége vonaton utazott, megszokott
látvány volt egy-egy kártyás társaság,
a betli a 40-100 ulti és hasonló bemon-
dások bűvöletében. Vasutas barátaim-
tól tudom, hogy ilyenkor szinte észre
sem vették az idő múlását, máris
megérkeztek a célállomásra.
Látható az is, hogy az ultparti

közösségformáló esemény is. Önkor-
mányzatunk pedig kötelességének
érzi azt, hogy minden hasznos civil
kezdeményezést felkaroljon és
lehetőségeihez mérten támogasson.
Ebből az alapelvből kiindulva
nemcsak az ultit, hanem a példul a
darts-versenyzők és modellezők
eredményeit is elismerjük.
Sárospatak - már csak történelme ré-

vén is - nyitott város,
mindig támoga-ta az
újító törekvéseket. A
Református Kollégium
1531-ben alakult, Alig
több, mint 100 évre rá -

meghívásár a - i t t
folytat ta munkáját

, a már akkor
is Európa-szerte elis-
mert morva pedagógus,
aki többek között a
szemléltető oktatás
bevezetésével vívott ki

elismerést. A sort természetesen akár
oldalakon keresztül folytathatnám, de

különösen akkor, amikor a sárospa-
taki polgárok ebben is úttörő szerepet
vállalnak?
Testnevelő tanárként személyesen is
érintett vagyok minden sportág

Lorántffy Zsuzsanna

Comenius

a végső következtetés nem az, hogy
miért támogatjuk, hanem az, hogy
miért ne támogatnánk az ultijáték
sporttá nemesedésének folyamatát

felkarolásában. Gyakran halljuk rossz
tréfaként, hogy ha valaki nem ér el jó
eredmény egy fizikai sportágban,
menjen sakkozni, mert ott talán
helytállhat. Sajnos ugyanez tapasz-
talható például a versenybridzzsel
kapcsolatban - és egyszer talán ennyi-
re közismert lesz a sportulti is. Akik
így vélekednek, vélhetően soha az
életben nem próbálták ki, hogy
fizikálisan is mennyire megterhelő
lehet egy sakk, bridzs, vagy
ultiverseny. A bajnokság döntőjében
elsősorban természetesen a sárospa-
taki versenyzőkért fogok szorítani, de
ha véletlenül nem pataki lesz az idei
bajnok, neki is szívből gratulálok.

Aros János
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Versenyzők, esélyek

1.
(1)

2.
(2,5)

3.
(3,25)

Várszegi Szilárd Dudás János Magyar Róbert

4.
(6)

Sztupjár Károly

5.
(6,5)

Kovács Csaba

6-8.
(8,5)

Farkas Lászlóné

6-8.
(8,5)

Ivaskó István

6-8.
(8,5)

Muzslai Róbert

9.
(9)

Szépréti László

10.
(9,5)

Dienes János

11.
(10)

Zoltai Károlyné

12.
(11)

Budai László

Az esélylatolgatás nehéz, de mégis megpróbáltuk. Ehhez az örök és az éves mesterpont-listákon elfoglalt
helyezéseket vettükalapul. Aképekmellett zárójelben az sélyességi utatónaknevezett számok állnak.E m

Em=(ÖMp-EANJ)+(ÉMp-EANJ)

2

ÖMp - rök ester ont, EANM - lőtte lévő(k), ki(k) em átszanak
ÉMp - ves ester ont

Ö M p E A N J
É M p
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13.
(12,5)

14.
(13)

15.
(13,5)

Menráth István Hajdu Imre Bágyi Imre

16.
(15)

Bartos Gábor

17.
(17)

Uthy Ilona

18.
(18)

Fábián Béla

Futó Sándor

20.
(20)

Fülöp József

21.
(20,5)

Bolyos Gábor

19.
(19)

Név Örök MP Név Örök MP Név Örök MP
1. Várszegi Szilárd 720 Muzslai Róbert 508 Dudás János 490
2. Dienes János 298 Sztupjár Károly 319 Magyar Róbert 390
3. Kovács Csaba 218 Farkas Lászlóné 243 Szépréti László 229
4. Zoltainé Károlyné 175 Hajdu Imre 201 Ivaskó István 198
5. Bágyi Imre 128 Budai László 159 Menráth István 129
6. Fábián Béla 94 Bartos Gábor 125 Uthy Ilona 97
7. Fülöp József 78 Bolyos Gábor 78 Futó Sándor 81

A-vonal B-vonal C-vonal

Vonalak kialakítása, kiemelés
A 2007. évi Mesterpont Szabályzat szerint A versenyzők kiemelésekor, illetve a sorok kialakításakor az Élő
Mesterpont listát kell alkalmazni. Tekintettel arra, hogy a sportulti versenysorozat második idényében
tartunk, így az Élő Mp lista megegyezik az Örök MP listával, így az utóbbit alkalmaztuk oly módon, hogy az
A1, B1 és C1-es versenyzőket követőket mindig abba a vonalba soroltuk, amelyikben legalacsonyabb volt a
mesterpontok összege.
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A jegyzőkönyv vezetéséről

Piros Tök Zöld Makk
A) 12  Á 10 9 8  Á 10 k f  Á k a 8
B) 10  k f 7  f a 9 7  8  f 9
C) 10  a  Á 10 k 8  a 9 7  10 7

SSBOREPQIGI
A vonal megnevezése, illetve a
vonalhoz tartozó lapok száma Mielőtt a versenyzők megnézik,k,

számolják meg kártyáikat, mert ha a
lejátszás során derül ki a tévedés, a
bíró renonszot fogbeírni.

Fejléc

Eredmény tábla

Asztalszám: 1 Teljesítés Ft Pont

A)

B)

C)

Ide a vonalhoz tartozó nevet kell beírni!

Ebbe a rovatba az asztalnál elért teljesítéseket kell beírni a rövidítéseket használva

-Pa+PjVárszegi Szilárd

Ide a teljesítéshez tartozó Ft
értékek kerülnek

-12

6

6

Muzslai Róbert

Dudás János

Ebbe a rovatba nem kell
semmit írni.

Rövidítések

P = piros
T = tök
Z = zöld
M = makk

Színek

j = parti (játék)
1 = 100 (csendes)
4 = 40-100
a = négy ász
u = ulti
b = betli
d = durchmars
2 = 20-100
n = színtelen
e = re
t = terített

Licitek

+ = teljesített
- = bukott
0 = körpassz
c = csendes
k = kontra
r = rekontra

Egyéb

Példák

+Mu-kj
Teljesített makk ulti,
bukott kontra parti

-kTj-c1+cu
Csendes 100-zal bukott kontra tök
parti, teljesített csendes ulti

+Puj-kPa
Teljesített piros ulti, parti, bukott

kontra piros négyász

+keb
Teljesített, kétszeresen
kontrázott rebetli


