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II. évfolyam, 1. szám                                                                                                       2006. február

Megalakult a Magyar Ulti Szövetség

Tiszabercelen, Kelet-Magyarország egyik ulti felleg-
várában 2006. január 14-én rendezték meg a Máté
Bt. hagyományos ultiversenyét, több mint 150 résztve-
vővel. A verseny végén nemcsak a díjakat osztották
ki, hanem sor került egy ultitörténeti szempontból is
jelentős eseményre, a Magyar Ulti Szövetség alakuló
közgyűlésére is. A több egyesület összefogásával és
részvételével létrejött szervezet azokra a tapasztala-
tokra építi tevékenységét, melyeket a 2005 során
rendezett nyolc versenyből merítettek. A szövetségi

forma nemcsak azt jelenti, hogy szervezett keretek
között játszhatjuk ezután az ultit, de azt is, hogy sok
egyesület olyan erőt képviselhet, ami lehetővé teszi
egy egységes szabály- és licitrendszer alapján megren-
dezhető országos bajnokság lebonyolítását is, a Ma-
gyar Ulti Szövetség alapját ugyanis a klubok kell, hogy
adják. Az elfogadott alapszabály szerint a Szö-
vetségnek minden Magyarországon bejegyzett
egyesület tagja lehet.
Várjuk a jelentkezéseket!

Középiskolás kora óta, lassan negyven esztendeje
ultizik Török László, a Progress Vállalkozásfejlesztő
Alapítvány igazgatóhelyettese. Imád játszani, de nincs
eljegyezve a kártyával - hangsúlyozza. Ezt bizonyítja,
hogy voltak jelentős szünetek az életében, amikor nem
ért rá foglalkozni a játékkal, ugyanakkor ma is szívesen
emlékszik vissza arra: egyetemista korában a miskolci
vonaton a 10-20 filléres nyereményekből akár 50
forint, egy fél láda sör ára is összejött.
Török László az ultit szellemi sportnak tartja, ezért
érzi a hiányát annak, hogy a helyi játékosoknak nincs
egyesülete, nincsenek állandó találkozóhelyek, a
szegedi Gól büfét leszámítva. (Ebben a vendéglátó
egységben szeretnék megbeszélni a jövő teendőit a
nagy kártyások a jövő héten kedden délután 3-kor. A
megbeszélés 2006. február 21-én volt. H.I.) Ha
megalakulna az egyesület, akkor szervezhetnének
versenyeket, a pókernél sokkal nagyobb összpon-
tosítást igénylő játékban összemérhetné a tudását a
röszkei és az ambrózfalvi ultis a szegedivel. És el
lehetne jutni olyan országos rendezvényekre is,
amelyeken nem a nyeremény összege, hanem az elért
„szakmai” siker számít.
Az ulti nem nevezhető káros szenvedélynek - védi a
játékot Török László -, itt nem lehet csak nyerni vagy

Van már Magyar Ultiszövetség, van olyan honlap, amelyik a kártyajáték szerelmeseinek készült, és hamarosan lesz a
játéknak Csongrád megyei egyesülete is. A szervezés hátterében Török László áll.

Csongrád megyében is megalakul az ultisok egyesülete

csak veszíteni, ritkán fordul elő, hogy valaki megko-
pasztja a másikat. Pár hónap átlagában szerinte min-
denki a pénzénél marad. Ezt azért magyarázza a
szervező, mert csak a laikus tesz fel olyan kérdést -
mint e sorok írója is: mi lenne, ha nem pénzben
játszanának?
Forrás:
http://www.delmagyar.hu/cikk.php?id=70&cid=117597
Szerző: Fekete Klára

Török László elérhetősége: 30/915-8664



2 www.ultiszovetseg.hu

VERSENY

Felsőszabolcs Kupa
értékszámszerző ultiverseny - Kisvárda, 2006. február 18.
A 2006. év első hivatalos értékszámszerző versenyére került sor Kisvárdán, ahol elsősorban záhonyi és kisvárdai,
valamint a két város környező településein élő ultisok vettek részt. A verseny 9 fordulós, fordulónként 12 leosztásos
lebonyolítási rendszerű volt. A Kisvárdai Kulturális Egyesület - Szövetségünk alapító tagja - szervezésből jelesre
vizsgázott.
A Kivárdai Művészetek Háza ideális helyszíne volt
az idei év első versenyének, mert tágas tereiben ké-
nyelmesen elfért a 48 nevezett versenyző.
A megszokott szabályértelmezési viták után (és köz-
ben) elkezdődött a verseny, ahol a hagyományos
forgatókönyvvel ellentétben Stekli Gyula nem a
szokásos atomrajttal kezdett, hiszen a negyedik for-
duló után két első, egy második és egy harmadik
hellyel a 10. helyen állt. Pajic Zvezdan, a záhonyiak
versenyzője ugyanakkor már ekkor megállíthat-
atlannak tűnt: minden fordulót magabiztosan nyert.
Eredménye nemcsak a szerencsés lapjárásnak,
hanem kitűnő játékának is köszönhető volt. Ifj.

A legjobb hölgyversenyzőnek járó különdíjat Kerényi
Erzsébet (Nagykálló) érdemelte ki.

A dobogósok: Pajic Zvezdan (balról a második), Oláh
László, Hajdu Imre (a kép eleve rosszul sikerült,
ennyit tudtunk javítani rajta)

Hajnal András a tiszaberceliek játékosa is végig
nagy harcban állt a dobogós helyekért (az 5.
fordulóban Steklit is legyőzte).
Tekintettel arra, hogy Zvezdan a 9. fordulóig nem
talált legyőzőre, az első hely kérdése hamar eldőlt, a
dobogós helyekért azonban ádáz csata zajlott. Oláh
Lászlónak végig sikerült megtartania a 2. helyét, a
harmadik helyen azonban folyamatosan változott a
név (5. forduló: ifj. Hajnal András, 6. forduló: Nagy
Béla, 7. forduló: Hajdu Imre, 8. forduló: Stekli
Gyula). A bronzérmet végül Hajdu Imre
(Sárospatak) szerezte meg, köszönhetően kimagasló
forint eredményének.

1. Pajic Zvezdan 266 32 (31,22)
2. Oláh László 158 26 (19,25)
3. Hajdu Imre 281 24 (12,88)
4. ifj. Hajnal András 170 24 (19,78)
5. Stekli Gyula 155 24 (-0,36)
6. Kovács I. Csaba 96 24 (20,95)
7. Mészáros Károly 86 24 (12,24)
8. Kovács József 77 24 (18,14)
9. Dr. Szabó Imre 153 22 (10,99)
10. Tóth László 151 22 (16,37)
11. Szántó András 150 22 (4,46)
12. Révész István 137 22 (11,46)

A verseny élcsoportja
13. Nagy László 66 22 (3,83)
14. Jakab Zsolt 35 22 (12,89)
15. Farkas Zoltán 276 21 (8,28)
16. Szalai Antal 146 20 (6,70)
17. Varga Ferenc 133 20 (5,13)
18. Pacsuta István -46 20 (4,24)
19. Sima Béla -123 20 (-2,24)
20. Csáki Menyhért -143 20 (2,97)
21. Budaházi József 200 18 (4,15)
22. Nagy Béla 170 18 (6,45)
23. Heuer Ferenc 94 18 (2,95)
24. ifj. Szeregnyi László 84 18 (4,15)
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Mikor nyerünk vagy veszítünk értékszámot? Ter-
mészetesen akkor, ha túl-, illetve alulteljesítjük az
előzetes értékszámok által meghatározott elvárá-
sunkat. Ez utóbbi pedig nem belülről fakadó lelki
kényszer, hanem rideg matematikai képletek szülötte.
A sakkban már igen jól bevált értékszámrendszer
alapvetéseit használjuk az ultiban is, némi csalással
persze, hiszen itt egyszerre nem kettő, hanem három
szellemi sportoló feszül egymásnak vibráló izgalmak
közepette.
Az elvárás kiszámítása tehát az Élő Árpád amerikai
fizikaprofesszor által statisztikai módszerekkel meg-
állapított táblázat alapján történik. A még az I.
világháború előtt szüleivel együtt kitántorgó hazánk
szülötte létező sakkpartik és szimulációk alapján igye-
kezett meghatározni, hogy egy előre definiált (2000-
ről induló) rendszerben sok-sok lejátszott partiban a
minél nagyobb arányú nyerés mekkora értékszám-
különbséget jelent. Úgy találta, hogy ha két sakkozó
közül az egyiknek legalább 735-tel nagyobb az előze-
tes értékszáma, akkor ő igen nagy valószínűséggel
minden játszmát meg fog nyerni. Minél kisebb viszont
ez a különbség, annál több pontot kell szereznie a
gyengébb játékosnak is hosszú távon. Ha pedig
egyforma induló értékszámmal rendelkeznek, akkor
természetesen mindkettőjüknek 50% az elvárása: ha
bármelyikük is többet szerez, akkor ő ezután maga-
sabb, ellenfele pedig alacsonyabb helyet fog a listán
elfoglalni.
A versenyen előkelő helyezést elérők miért szerez-
nek kevés értékszámot? Ha két igen eltérő értékszá-
mú versenyző játszik egymással, a rendszer elvárja,
hogy az erősebb jobban megverje a gyengébbet, mint
egy hozzá hasonló erősségűt. Az ultiban így az is
előfordulhat, hogy valaki plusz forinttal zárja egy asztal
vetélkedését, de mivel nem lett első, teljesítménye
jóval 100% alá esik, ezért valószínűleg az elvárását
sem közelíti meg. Bizony, aki előkelő helyen áll a rang-
listán, annak nem csak a presztízs miatt kell igyekez-
nie…
A határ a csillagos ég? Elvileg igen. Ha valaki mindig
megnyeri az asztalát, akkor mindig nőni fog az érték-

Mennyi az annyi?!
Mikor nő vagy csökken az ultis értékszámunk?

Az Ulti Hírek hasábjain volt már szó az ultis értékszámok lassan egy éve használatos rendszeréről. Számokat, képleteket
akkor sem közöltünk, mint ahogy most sem áll szándékunkban, sokkal inkább néhány időközben felmerült kérdést
szeretnénk tisztázni.

száma. De nemcsak azért, mert az ulti jelenleg játszott
formájában mégiscsak szerencsejáték is egy kicsit,
hanem azért is, mert egyenletesen jól senki nem tud
teljesíteni, a legjobbak értékszáma egyre lassabban
fog növekedni. Most, 11 verseny után meglepetésre
a 2100 tűnik nehezen megközelíthető lélektani
határnak. Ezt Stekli Gyula éppen mostani versenyün-
kön lépte túl. A nem is olyan távoli jövőben, de a jelenle-
gi tendenciák alapján várhatóan a 2150-2200
tartományban fog megállni az élboly. Mint ahogy a
sakkban is máig Kaszparov pár éve elért (és azóta
lecsökkent) 2851-es értékszámát sem tudja senki
túlteljesíteni, sőt a 2800-at is csak ideig-óráig tudják a
többiek átlépni. Egy-egy versenyen előfordul, hogy
2900-3000-es erősségű versenyzőnek megfelelő
játékot produkál valaki, de hosszú távon persze nem
megy ez senkinek.
Az új ultisok rendszerbe csábításakor - nem is olyan
meglepő - az értékszámok megszerzése jelenti az
egyik legnagyobb vonzerőt. Magunkat másokkal
összemérni, majd az interneten büszkén látni előkelő
helyezésünket, ennél több ritkán kell!

Benyovszki Pál

Ulti Hírek
ingyenesen terjesztett időszaki kiadvány

Kiadja:
Magyar Ulti Szövetség

Szerkeszti: Hajdu Imre, Benyovszki Pál
Munkatárs: Jozaf Csaba, Prorok Márton
Elérhetőségeink:
szervezes@ultiszovetseg.hu
20/9697-227, 30/612-9536

Az értékszám alapú országos ranglistát a
Magyar Ulti Szövetség internetes oldalán, a
www. ultiszovetseg.hu oldalon olvashatják

ÉRTÉKSZÁM

Várjuk véleményüket,
hozzászólásaikat, írásaikat!
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VERSENY

Magyar Ulti Szövetség - I. Szabad Föld Kupa
értékszámszerző ultiverseny - Budapest, 2006. február 25.
Hosszas egyeztetést követően került megrendezésre az elmúlt hétvégén a Magyar Ulti Szövetség első hivatalos budapesti
versenye, az I. Szabad Föld Kupa. A rendezvény szervezésében Vizi Béla és Regőczi Miklós vállalt oroszlánrészt.
Köszönet érte mindkettőjüknek. A versenykiírásban 10 fordulós, fordulónként 12 leosztásos versenyt hirdettünk meg,
ami sajnos - később részletezendő okok miatt - nem valósult meg. Előzetesen 82 fő nevezését regisztráltuk, a verseny
napján azonban 3 fő nem érkezett meg, így 79-en vágtunk neki a küzdelmeknek a Berliner Sörözőben.

Legnépesebb csapattal a Szolnoki Ulti Egyesület kép-
viseltette magát 14 fővel. A szolnokiak csapatvezetője,
Bakos Sándor szép munkát végzett, hiszen a csapat
tavaly november óta jár össze rendszeres ulticsatákra,
és első versenyükön máris szép eredményt értek el
(erre később visszatérünk).
A Török László vezette csongrádiak négyen érkez-
tek, de szintén népes küldöttség volt Sárospatakról,
Kisvárdáról és Tiszabercelről is. A budapesti verseny-
zők egyénileg neveztek, de így is sokan jöttek el
összemérni ultitudásukat.
A regisztráció sajnos kifejezetten elhúzódott, ráadásul
az első forduló előtt a projektor sem akart működni,
úgyhogy eléggé nehézkesen indult a verseny. Amikor
már úgy látszott, hogy minden rendben van, akkor a
sorsoló program értelmezte félre küldetését és az első
fordulóban nem létező ellenfeleket párosított össze.
Így az első forduló párosítását meg kellett ismételni.
Nagy László (Kisvárda) szerint „meg kellett volna
szervezni a kézi sorsolást is...” és akkor nem fordul-
hatna elő ilyen technikai probléma. E hasábokon nem
hiszem, hogy mélyebben kéne taglalnom e kijelentés
realitását, egyelőre annyit mondok, hogy meg lehet
próbálni 79 főnél...
Az már az elején biztosan látszott, hogy a 10 fordulót
este hatig semmiképpen nem tudjuk lebonyolítani, így
sajnos a versenybíróságnak úgy kellett határoznia,
hogy csak 8 fordulós lesz a verseny...
De beszéljünk a versenyről, hiszen az sok szempontból
érdekes volt. Legfiatalabb versenyzőnk, Szilágyi Leó
Debrecenből 15 évével kifejezetten jó benyomást
keltett, meggyőződésünk, hogy a jövőben sok szép
eredményt fog elérni.
Az ultiversenyek hagyományos pozitív diszkriminációs
eleme a hölgyversenyzők külön jutalmazása. Az I.
Szabad Föld Kupán a hölgyek azonban tudásukkal is
kitűntek: Balogh Erika (Budapest) 2., Pintér Tiborné
- Ági - (Budapest) 18., Vizi Valéria (Péteri) 34.,
Petőházi Csabáné - Gyöngyi - (Kisvárda) 35.,
Csárádi Ágnes (Őrbottyán) 54. helyezést ért el.

A befutó - köszönhetően az időközben lecsökkentett
fordulószámnak - nagyon szoros lett. Bartus István,
a Szolnoki Ulti Egyesület versenyzője a 6. forduló
után  állt az élre és már ki sem engedte a győzelmet
a kezéből. Balogh Erika pedig hosszú hajrát nyitva
fokozatosan tört előre (a 6. forduló után még 9. volt)
és a végén csak rosszabb forinteredményével szorult
le a dobogó legfelső fokáról. Révész György (Buda-
pest) hasonló taktikát választva jutott el a bronzéremig
(az 5. fordulóban 27. helyen állt). Kerekes László
(Gyöngyössolmyos) végig az élmezőnyben haladt és
a 4. helyen futott be. Spánn Gábor (Budapest) 5. helye
azt jelentette, hogy az első hatban három budapesti
versenyző végzett. Szava Sanyi bácsi (Sárospatak) -
aki a legidősebb versenyző különdíját is kiérdemelte -
hatodik helye csak annak lehet meglepetés, aki még
nem játszott vele.

Az I. Szabad Föld Kupa végeredménye
(élmezőny)

1. Bartus István (Kengyel) 258 26
2. Balogh Erika (Budapest) 172 26
3. Révész György (Budapest) 279 24
4. Kerekes László (Gyöngyössolymos) 276 24
5. Spánn Gábor (Budapest) 167 24
6. Szava Sándor (Sárospatak) 93 24
7. Nagy László (Kisvárda) 310 22
8. Török László (Szeged) 268 22
9. Szántó András (Tiszabercel) 155 22
10. Selemeczi András (Budapest) 93 22
11. Bácskai Zoltán (Maglód) 56 22
12. Fürj János (Szolnok) 134 20
13. ifj. Sarnek Béla (Nyíregyháza) 118 20
14. Pató Gábor (Törökszentmiklós) 82 20
15. Mester Ferenc (Budapest) 81 20
16. Várhomoki Ambrus (Sárospatak) 47 20
17. Stekli Gyula (Tiszabercel) 14 20
18. Pintér Tiborné (Budapest) 13 20
19. Budavári Árpád (Dunaújváros) 202 19
20. Bakos Sándor (Szolnok) 152 19
21. Vizi Béla (Péteri) 110 19
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Az ultisok akkor is ultiznak, ha nincs forduló (Stekli
Gyula, Regőczi Miklós, Barkaszi Zsolt). Kerekes Laci
és Vizi Valéria távolból figyel.

Bartus István (Szolnoki Ulti Egyesület) a Kupa
győztese

A Magyar Ulti Szövetség I. Szabad Föld Kupa 1-5. helyezettje balról-jobbra: Spánn
Gábor, Kerekes László, Balogh Erika, Révész György, Bartus István

A Magyar Ulti Szövetség köszönetet mond az I. Szabad Föld Kupa támogatóinak:

Szabad Föld - a vidék családi hetilapja
Kun Lajos borászata, Sárospatak
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INTERJÚ

Balogh Erika (hufu)
I. Szabad Föld Kupa - 2. helyezett, az

országos ranglistán 23. helyen áll.

Mióta ultizol élőben és az interneten? Melyiket
szereted jobban?
Hát erre pontosan nem emlékszem, kb. 12-14 évesen
ültetett le apukám hogy akkor most már ideje ezt is
megtanulni, lányom. Később rátaláltam valahogy a
gamer.team oldalára, ha jól emlékszem, nagyon
unatkozhattam a munkahelyemen. A talonozás művé-
szetét és hogy attól jó a játék, hogy elrontjuk néha
mások lapját, már a kedvesem nevelte belém, akit a
mai napig az egyik legnagyobb ultisnak tartok.
A Netes játék számomra csak bohóckodás, akikkel
játszom, általában tudják, hogy az ultival egyidőben
még legalább három dolgot csinálok. Egyszerűen nem
tudom komolyan venni, sokkal többet vállalok vagy
kockáztatok, mint ami még a normális kereteken belül
elférne. Az élő természetesen mindenképp jobb, de a
Netnek megvan az előnye, hogy oda 10 perc játék
kedvéért is fel lehet lépni.

Hogy érezted magad a szombati versenyen?
Én nagyon jól éreztem magam, bár igazából a han-
gulatról nem sokat tudok, mert én kicsit a kis saját
elzárt világomban éltem abban a pár órában. Nem is
emlékszem, mikor voltam ennyire stresszes, akikkel
játszottam, azok emlékezhetnek, hol a kártya esett ki
a kezemből, hol nem találtam el a számolás írásánál,
hogy 6+2 az nyolc. Szóval számomra nagyon jó volt,
hogy rájöttem, még képes vagyok egy játék kedvéért
ennyire koncentrálni. Igaz, elkövettem egy-két olyan
hibát, amit még most, napok múlva is szégyellek, de
összességében számomra érthető módon igazán kel-
lemes élmény volt.
A rendezéssel és a helyszín kiválasztásával is elégedett
voltam, szerintem a kezdeti nehézségek után igazán
zökkenőmentes volt az egész. Csak így tovább.

Jó szokás-e hogy női versenyzőknek rendsze-
resen különdíjat ajánlanak fel a szervezők, vagy
diszkriminációnak tartod?
Diszkrimináció? Lehet, de mindenképp pozitív és hát
ki nem szeret díjat kapni? Hát ha azt azért kapom,
mert nő vagyok, akkor kapjam azért, engem egy pilla-
natra se zavar. Mindenképp jó ötletnek tartom, pláne
mivel a férfiak általában egy női kártyást nem igazán
tartanak ellenfélnek... Szóval maradjanak csak azok
a női különdíjak.
Igazság szerint én azért mentem el a versenyre, hogy
benne legyek az első 10-ben, mert a társaságban, ahol
élőben játszom, - igazi farkasokkal (spann, puma
mesterferi, ultibajnok, peti100, morgo, zsoli és még
sokan mások) -  már nem vesznek igazán komolyan,
mert általában dekoncentrált vagyok, és hát tény, hogy
általában a végén az én forintjaim vándorolnak át az
ő zsebükbe - ezen nincs és nem is lehet mit szépíteni.
Tudtam, hogy végig nagyon kell figyelnem majd, mert
muszáj letennem valamit az asztalra, ha azt akarom
hogy mint játékost is komolyan vegyenek megint.
Persze már tudom, hogy most majd azt fogják monda-
ni, hogy szerencsém volt, és mivel nő vagyok az ellen-
felek hagytak nyerni, de én ezt úgy gondolom hogy
az ulti 55%-ban tudás, 45%-ban szerencse és partner
(mert a partneren is sok múlik). Tudhatok én bár-
mennyire, ha a 12 partiból csak passzolgatni tudok és
semmi lapom nincs, vagy ha a társam esetleg félrenéz
egy kontrát...
Amikor a 7. és a 8. kört is megnyertem és egyik „far-
kas mesterem” nem tudott uralkodni az arcán a meg-
döbbenéstől, az volt az a pillanat, amikor azt mondtam,
hogy köszönöm, ez már mindent megért. De ne fe-
lejtsétek „farkasok”, ezen a napon mindenkinek ott
volt a lehetőség, csak tudni kellett élni vele.
Összefoglalva, ezt az eredményt elsősorban apumnak
ajánlom, mert neki köszönhetem a kártya szeretetét,
valamint a régi páromnak, aki megmutatta, hogy
lehetünk kicsivel jobbak az átlagnál. És persze egy
csipetnyi részük van a fent említett „könyörtelen far-
kasoknak”, akik sose adnak be, és fényévente hibáz-
nak, és persze minden apró hibát könyörtelenül
megbosszulnak, és megkritizálnak, hisz ha ők nincse-
nek, részt sem vettem volna ezen a megmérettetésen.

Hajdu Imre
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VERSENYSZERVEZÉS

A Magyar Ulti Szövetség értékszám szerinti ranglistá-
jára minden olyan ultis felkerülhet, aki egy, a Szövet-
ség által elismert értékszámszerző versenyen elindul.
Versenyt pedig bárki szervezhet, aki elfogadja a Ma-
gyar Ulti Szövetség versenyszabályzatát és a verseny
lebonyolítására a MaRabU számítógépes sorsoló
programot használja, valamint előzetesen jelzi ver-
senyrendezési szándékát a Magyar Ulti Szövet-
ségnek. A Szövetség a beérkezéstől számított két
napon belül jóváhagyja a versenyt.

A verseny szervezésének menete
1.) Időpont meghatározása.
2.) Megfelelő helyszín kiválasztása.
3.) Verseny elnevezése (pl. Üres Pohár Kupa).
4.) Versenykiírás elkészítése:
A versenykiírás tartalmi elemei:
- a verseny elnevezése, dátum,
- a verseny rendezője,
- helyszín, dártum, kezdő és befejező időpont,
- nevezés feltételei,
- a verseny lebonyolítási rendje,
- a versenyzők költségei,
- díjak,
- a verseny szervezőinek elérhetősége,
5.) A versenykiírás megküldése a MAUSZ-nak.
6.) A MAUSZ közzéteszi a kiírást.
7.) Ezzel párhuzamosan a szervezők a lehetőségükre
álló eszközök útján népszerűsítik az eseményt.

Általános elvek
1.) A MAUSZ versenyek nevezési díja általában
1000.- Ft, aminek a felosztása a következő:
- díjazás. 600.- Ft
- étkezés: 250.- Ft
- szövetségi befizetés: 150.- Ft
2.) A díjazásra fordított összeg felosztása a helyezettek
között:
- 1. helyezett: 35%
- 2. helyezett: 25%
- 3-4. helyezett: 15-15%
- 5-6. helyezett: 5-5%

Hogyan szervezzünk értékszámszerző ultiversenyt?
A helyzet az, hogy egyre gyakrabban hívnak az ország különböző pontjairól azzal a kérdéssel, hogyan kezdjenek
hozzá egy olyan ultiverseny szervezéséhez, aminek alapján az ott résztvevők felkerülhetnek a Magyar Ulti Szövetség
értékszám alapú ranglistájára. A feltett kérdésre szóban sohasem tudok válaszolni, mert a téma kifejtését nem teszi
lehetővé a telefonszámla nagysága. Lássuk tehát.

3.) Az 1-6. helyezettek érmet kapnak.
4.) Az 1. helyezett az érem mellé kupát is kap.
5.) Lehetőség van különdíjak kiosztására is (pl. legfia-
talabb versenyző, legidősebb versenyző, legjobb női
versenyző, legtávolabbról érkezett versenyző, stb...).
6.) A kupák, érmek és a kártyák anyagi vonzatának
megteremtésére általában támogatók bevonása szük-
séges (a hat érem és a kupa költsége 6-10.000 Ft kö-
zött van). Természetesen lehetőség van arra, hogy a
versenyt a támogatókról nevezzük el (pl: Bacchus
Étterem Kupa, Budapest, 2006. május 1.).

A verseny rendezésének tárgyi feltételei
1.) A várható nevezők létszámának megfelelő ver-
senyterem.
2.) 1 db számítógép vagy laptop a sorsoláshoz, illetve
az eredmények beírásához.
3.) 1 db projektor az egyes fordulók sorsolásának meg-
könnyítésére, illetve az aktuális állás nyomon köve-
tésére. Ez 40 fő felett megkönnyíti a sorsolást (nem
megy el a hangja a szervezőnek a verseny végére).
4.) Pontozólapok.
5.) Asztalonként egy pakli (plusz 5 csomag tartalék)
kártya.
6.) Asztalonként egy-két toll.

Az eredmények közzététele
1.) A sorsoló (*.par kiterjesztésű) fájlt a végered-
ménnyel a szervezők továbbítják a Szövetség felé,
amit a versenyt követő 4 napon belül feldolgozunk és
közzéteszünk a Szövetség hivatalos weboldalán. Az
értékszám szerinti rangsort is ez alatt az idő alatt
frissítjük.
2.) Lehetőség van arra (sőt kifejezetten kívánatos),
hogy a verseny szervezői rövid tudósítást írjanak a
versenyről, arról képet is küldjenek (*.jpg formá-
tumban) e-mail címünkre. A tudósítás nemcsak a
web-oldalon, hanem a Szövetség hivatalos lapjában,
az Ulti Hírek c. időszaki kiadványban is megjelenik.

A versenyek szervezésével kapcsolatos egyéb
információkért az impresszumban található elér-
hetőségeken állunk rendelkezésükre.




