II. évfolyam, 2. szám

2006. március 24.

Nyugat-Dunántúl is csatlakozott a Magyar Ulti Szövetséghez
Környékünkön nagy hagyományai vannak az ultinak. A nagykanizsai kistérség 48 településén már eddig is történtek
kezdeményezések arra, hogy az itt élõ ultisok összemérjék tudásukat: a kisebb közösségek háziversenyeken döntötték
el, hogy az adott pillanatban ki számít jobb ultisnak - mondja Grabant János, Szepetnek polgármestere.

Az igazi áttörést azonban a 2006. március 4-i
szepetneki ultiverseny hozta meg. Az elõkészületek során próbáltuk megtalálni a legkedvezõbb
lebonyolítási rendszert és ennek során találtam rá
a Magyar Ulti Szövetség honlapjára.
Hogy õszinte legyek, egy kicsit megijedtem, hogy
Magyarországon ennyire komoly szervezettséggel bír az ultis társadalom, de a meghökkenést
hamar felváltotta a kíváncsiság. Végigolvastam az
Ulti Hírek eddigi számait és hamar döntöttünk: a
Szövetség versenyszabályzata alapján és a
MaRabU sorsoló program segítségével rendezzük
meg versenyünket, ami végül jó hangulatban
zajlott.
A MAUSZ képviselõivel történt egyeztetés és a
helybeli versenyzõk egyetértése után döntöttünk

arról, hogy a Szepetnek SE kéri fevételét a Szövetségbe. Ezzel kívánjuk elõsegíteni a nyugat-dunántúli megyék ultisainak bekapcsolódását az
országos ultiversenyek és bajnokságok rendszerébe. Aki szeretne résztvenni a nemzeti bajnokság
nyugat-dunántúli selejtezõ fordulóiban, az a következõ elérhetõségeken jelentkezhet:

Grabant János
Szepetnek (Zala megye)
tel: 30/994-9023
e-mail: grasal@enternet.hu

A Szabad Föld Nagydíj Nemzeti Ultibajnokság következõ versenyei
Nyugat-Dunántúli Régió - selejtezõ 1. forduló
2006. április 1. - Szepetnek, HungaCro Kupa
jelentkezés: Grabant János (30/994-9023, grasal@enternet.hu)
Közép-Dunántúli Régió - selejtezõ, 1. forduló
2006. április 2. - Dunaújváros, Kohász Kupa
jelentkezés: Budavári Árpád (20/390-1794) Heim Ildikó (22/311-431 - hétköznap 9-15), regoczimiklos@yahoo.com
Észak-Magyarországi Régió - selejtezõ, 2. forduló
2006. április 1. - Tiszabercel, Tisza Kupa
jelentkezés: Stekli Gyula (70/385-2912), Tiszabercel Polgármesteri Hivatal (42/204-606)
Alföldi Régió - selejtezõ, 2. forduló
2006. április 8. - Debrecen, Cívis Kupa
jelentkezés: Szilágyi László (70/365-3774, szilas@lycos.com
Budapesti Régió - selejtezõ, 2. forduló
2006. április 29. - Balassagyarmat, Palóc Kupa
jelentkezés: Karkusz István (30/475-1305, karq@freemail.hu)
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VERSENY
SZEPETNEK KUPA értékszámszerzõ ultiverseny
2006. március 4-5.
Régi gondolatunk volt, hogy megrendezünk egy helyi ultiversenyt, ahol eldönthetõ lesz, hogy ki is a legjobb ultis
településünkön. A lebonyolításra gondolva szembesültünk azzal, hogy egy ultiverseny sikeres, korrekt lebonyolítása
nem is egyszerû feladat. Az internet segítségével találtunk rá a Magyar Ultiszövetségre, a honlapon olvastunk több
sikeres versenyükrõl. Úgy döntöttünk, hogy a Szepetnek SE keretein belül önálló ulti szakosztályt alakítunk és
csatlakozunk a Magyar Ulti Szövetséghez.

A meghirdetett versenyünkre 12 sporttárs jelentkezett. Rövid szabályismertetõ után 17.30-kor
kezdtük a versenyt. Az elsõ három fordulóban
Godinek Zoltán állt az élen, mögötte a 6.
helyezettig nagyon szoros volt a mezõny. A 4.
fordulóban Godinek Zoltán nem tudott nyerni, így
Pati Antal átvette a vezetést és egészen a befejezõ
fordulóig az élen is állt. 6 fordulót követõen
23.30-kor az idõsebbek kérésére úgy döntöttünk,
hogy a befejezõ 4 fordulót másnap ebéd után
játszuk le.
A vasárnapi játéknapot Pati Antal már jelentõs
elõnnyel kezdte. A 7. és a 8. fordulóban azonban
csak két pontot szerzett és így az élmezõny szoros
lett.
A befejezõ forduló elõtt még három játékos
reménykedhetett a gyõzelemben. Az utolsó
fordulóban azonban a már korábban gyõztesnek
tûnõ Pati Antal nem tudott pontot szerezni így
„csak” harmadik lett. A remekül hajrázó Harmat
János egyesületünk elnöke lett az elsõ, a végig
egyenletesen jó teljesítményt nyújtó, egyik legrutinosabb versenyzõ Szabó István a második.
A párosító program segítségével lebonyolított
verseny teljesen újszerû volt, de rendkívül jó
fogadtatásra talált.

Verseny közben
Balról jobbra: Pati Antal, Harmat Zoltán és Szabó István
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Tanulságos volt, hogy az idõsebbekre való tekintettel a következõ versenyeinket korábban kell
kezdenünk.
A verseny sikerén felbuzdulva egy több településre
kiterjedõ verseny megszervezésén gondolkodunk, amire igen jó alkalmat nyújtanak majd a
Szabad Föld Nagydíj Nemzeti Ultibajnokság regionális selejtezõi.
A Szepetnek Kupa végeredménye
1. Harmat János
2. Szabó István
3. Pati Antal
4. Godinek Zoltán
5. Farkas József
6. Müller István
7. Grabant János
8. Metz Tibor
9. Kiss Ferenc
10. Bercelly Béla
11. Harmat Zoltán
12. Matola Róbert

369
232
74
212
-138
168
-122
-180
-94
-107
-191
-223

28
26
26
24
23
22
18
17
14
14
14
14

(24,33)
(13,28)
(13,23)
(15,63)
(1,62)
(7,6)
(-6,61)
(-9,63)
(-11,93)
(-18,12)
(-15,65)
(-13,81)

A szepetneki alapítók
álló sor (balról jobbra): Matola Róbert, Metz Tibor,
Berczelly Béla, Godinek Zoltán, Farkas József, Szabó
István, Pati Antal
elsõ sor: Müller István, Grabant János, Harmat János, Kiss
Ferenc, Harmat Zoltán

www.ultiszovetseg.hu

NEMZETI BAJNOKSÁG

Szabad Föld Nagydíj - Nemzeti Ultibajnokság 2006.
Budapesti Regionális Selejtezõ 1. forduló - Gyömrõ, 2006. március 15.
A Gyömrői SE szervezésében 58 résztvevő nevezése mellett 2006. március 15-én rendeztük meg a Szabad Föld Nagydíj
Nemzeti Ultibajnokság Budapesti Regionális selejtezőjét. A rendezvénynek a Gyömrői Teaház adott otthont.

A szokásokkal ellentétben az elsõ forduló idõben
(negyed tízkor) kezdõdött. Általánosságban
elmondható, hogy hiába osztottuk ki a 2006. évi
versenyszabályzatot, azt többern nem olvasták el,
így szabályértelmezési vitákban kellett döntenie
Vizi Béla versenybírónak.
Az elsõ fordulókban folyamatosan változott az
élmezõny. A félidõben Fábián Béla (Gyömrõi SE),
Dr. Rácz Imre (Pilis), Garai Imre (Gyömrõi SE)
álltak az élen, de a 11. helyen álló Kovács Árpád
(Szentendre) is csak két pontra volt a dobogós
helytõl. A 10. forduló rendkívüli izgalmakat
hozott: Regõczi Miklós (Székesfehérvár) és
Selmeczy András (Budapest) hosszú hajrát nyitva
behozták és le is elõzték az addig vezetõ Fábián
Bélát és az elsõ két helyrõl várták az utolsó 12
leosztást. Rendkívül szoros volt ekkor az élmezõny. A két élen állónak 27-27 pontja volr, de
jogosan reménykedhetett a gyõzelemben akár az
5. helyen álló Timm Sándor (Budapest) is. A remény azonban szertefoszlott, mert Regõczi Miklós
két pontja elégnek bizonyult az elsõ hely megtartásához. Oláh István, aki végig az élmezõnyben
haladt, megérdemelten vehette át a bronzérmet.

15. Révész György (Bp, ek.)
65
16. Betegh Gábor (Pilis, ek)
27
17. Garai Ferenc (Gyömrõi SE)
1
18. Kovács Árpád (Szentendre, ek)
-19
19. Kalmárfi Ferenc (Bp, ek)
199
20. Mester Ferenc (Bp, ek.)
82
21. Panghy Gáspár (Csemõ, ek.)
65
22. Hackl Mátyás (Bp, ek.)
61
23. Kerekes László (Gyöngyössolymos, ek.) 59
24. Fábián László (Gyömrõi SE)
55
25. Tóth Bálint (Bp, ek.)
-38
26. Maszel László (Nyáregyháza, ek.)
-40
27. Dusek Mihály (Gyömrõi SE)
-40
28. Tódor Csaba (Ercsi, ek.)
-56
29. Lelovics Antal (Bp, ek.)
90
30. Hochrein Zsolt (Gyömrõi SE)
56

24
24
24
24
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
21

Regõczi Miklós
(Székesfehérvár)

Végeredmény (1-30. hely)
1. Regõczi Miklós (Szfvár, ek.)
2. Selmeczy András (Bp, ek)
3. Oláh István (Lajosmizse, ek)
4. Kocsis János (Monor, ek)
5. Jakab András (Gyömrõi SE)
6. Fábián Béla (Gyömrõi SE)
7. Varga László (Bp, ek.)
8. Timm Sándor (Bp, ek)
9. Spánn Gábor (Bp, ek)
10. Huszti Dénes (Bp, ek.)
11. Futó Sándor (Bp, ek.)
12. Burg Péter (Dunakeszi, ek)
13. Kalla Tibor (Szentendre, ek)
14. Dr. Rácz Imre (Pilis, ek.)

284
274
279
191
141
129
128
24
210
137
187
137
108
84

29
29
28
26
26
26
26
26
25
25
24
24
24
24

Oláh István
(Lajosmizse)
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Szabad Föld Nagydíj - Nemzeti Ultibajnokság 2006.
Alföldi Regionális Selejtezõ 1. forduló
FIFO Kupa - Szolnok, 2006. március 18.
A Szabad Föld Nagydíj Nemzeti Ultibajnokság különös régiója az alföldi, amely érdekes színfoltja is a küzdelmeknek.
Területileg messze a legnagyobb régió, de éppen decentralizáltsága miatt az egyik legnehezebben megszervezhetõ.
Bátran állítható mégis, hogy a lehetõ legjobb választás volt Szolnokra tenni az elsõ selejtezõ forduló színhelyét, mert
a régió mértani közepe számos érdeklõdõ ultist csábított a verseny helyszínére.

A kártyások áradatával még a Tisza sem vehette
fel a versenyt: hiába próbálta a helyszínül szolgáló
vendéglátóipari egység utcáját közlekedésre alkalmatlanná tenni, akit a szíve hozott a versenyre,
az megtalálta az odavezetõ utat. Az elõzetes jelentkezések alapján 60 feletti létszám volt várható,
végül 57-en jelentek meg a Fifo Kupa elsõ fordulójának kezdetére.
Habár a MaRabU párosító program jelesre vizsgázott, a kezelésére kijelölt személyzet gyakorlatlansága miatt a kezdés elõtt némileg meleggé vált a
helyzet. A gyors beavatkozással az elõzetesen
meghirdetett 9 óra után nem sokkal (az ilyenkor
szinte kötelezõ adminisztratív csúszást figyelembe
véve) elkezdõdhetett a verseny. A 19 asztal gazdaságos elhelyezésének köszönhetõen kényelmes
ülést talált minden jelenlévõ és megindult a harc
a pontokért.
Az évadnyitó régiós versenyt végig Pató Mihály
és Gáspár Imre párharca jellemezte. Holott utóbbi
többször állt élen az egyes fordulókat követõen
és egymás elleni harcukat is õ nyerte, 9. fordulóbeli botlásának köszönhetõen kénytelen volt átadni
ellenfelének az elsõ helyet, amit az az utolsó fordulóban nagy csatában meg is õrzött. A dobogó
képletes harmadik fokára is a rendezõ Szolnoki
Ulti Egyesület versenyzõje (sõt, annak vezetõje,
saját objektív megfogalmazása szerint császárkirálypadisahja) állhatott fel, Bakos Sándor személyében. Az õ szervezõmunkájának eredménye a
verseny létrejötte is, kétszeres gratuláció neki!
Az olajozott lebonyolításnak köszönhetõen a
babgulyás elfogyasztása is közbeiktatható lett, ami
maradandó élménnyel bírt a jelenlévõk számára.
E sorok írója nehezen ejt ki a száján dicsérõ szót,
ezért kétszer is sorbaállt a nemes eledel gõzölgõ
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üstje elé, de innen jelenti: mély sajnálatára semmi
kivetnivalót nem talált!
A mennyei boldogságot néhány sporttárs szabályokkal szembeni elégedetlensége és idõnkénti
sportszerûtlen ki nem állása zavarta csak meg.
Versenybírói feladatomat ellátva és a látottakbahallottakba belefáradva a helyszínen kicsit sarkosan fogalmaztam meg a véleményem, de annak
tartalmát változatlanul vállalom: egyhangúlag
megszavazott szabályrendszerünk nem mindenki
kényére-kedvére, hanem a köz megelégedésére,
az összehasonlíthatóság elõsegítésére készült.
Alkalmazkodnia kell mindannyiunknak, de ami
a fõ: a versenyzõk jelenléte önmagában igazolja
a szabályok elfogadását, amelyek ellen ettõl fogva
nincs apelláta!
Végeredmény
(élmezõny)
1. Pató Mihály (Szolnoki UE)
2. Gáspár Imre (Szolnoki UE)
3. Bakos Sándor (Szolnoki UE)
4. Hajdú János (Szolnoki UE)
5. Panghy Gáspár (Csemõ, ek.)
6. Opauszki János (Kondor UK)
7. Köles Mihály (Szolnoki UE)
8. Pusztai Péter (Szolnoki UE)
9. Pecsenya Mihály (Kondor UK)
10. Vizi Béla (Gyömrõi SE)
11. Kelemen Gyula (Viola, Mezõberény)
12. Berecz Ferenc (Szeged, ek.)
13. Szilágyi Andor (Szolnoki UE)
14. Domokos András (Gyula, ek.)
15. Kókai Sándor (Szolnoki UE)
16. Kerekes László (Gyöngyös, ek.)
17. Kovács László (Viola)
18. Kamocsay József (Szeged, ek.)
19. Prorok Márton (Viola)

Benyovszki Pál

198
187
126
240
197
170
167
132
62
51
132
53
173
49
66
141
64
50
45

32
29
29
28
28
28
28
27
27
26
25
25
24
24
23
22
22
22
22
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Szabad Föld Nagydíj - Nemzeti Ultibajnokság 2006.
Észak-Magyarországi Regionális Selejtezõ 1. forduló
Solexis Kupa - Nyíregyháza, 2006. március 18.
Pajic Zvezdan sikerét hozta az észak-magyarországi régió elsõ bajnoki fordulója, aki második versenyén második
gyõzelmét aratta, ezzel csúcstartó lett az egymás utáni gyõzelmek tekintetében (rajta kívül ez még senkinek sem sikerült). A 65 fõs mezõny fél 10-kor kezdte az elsõ fordulót, gyakorlatilag zökkenõmentesen. A helyszín ezúttal a Solexis
Kft székhelye volt Nyíregyházán a Simai u. 9. alatti autószalonban, ahol ideális feltételek fogadták a sporttársakat.

Rengetes ismerõs baráti találkozójának indult a
seljetezõ forduló. Szokás ilyenkor az ebédrõl is
szólni, legyünk is túl rajta: a szokásos babgulyást
Farkas Laci (Solexis UE) készítette. Füstölt húsos,
marhalábszáras csodát tett elénk a 6. forduló után.
Kimondva, kimondatlanul sokan azt figyeltük,
hogy Stekli Gyula a ranglista vezetõje milyen
teljesítménnyel rukkol elõ. A második kérdés az
volt, hogy Pajic Zvezdan meg tudja-e ismételni
kistvárdai ellenállhatatlan produkcióját. Utóbbi
kérdésre a választ már megadtuk a bevezetõben.
Gyula annak ellenére, hogy 8 értékszám pontot
vesztett, mégis pontszerzõ helyen tudott zárni, bár
bizonyára furcsa volt számára a 26. (még így is
pontszerzõ) hely. - Annyira nem jött a lap, hogy
ettõl csak jobb jöhet, mondta a versenyt követõen.
A sárospatakiak népes küldöttséggel érkeztek, de
ez a nap nem róluk szólt. Fakla Gábor ugyan aki elsõsorban kockázatvállásával tûnt ki - elcsípte
a harmadik helyet (végig harcban állt az aranyéremért), de pontszerzõ helyen csak hárman (Szava
Sándor, Butkai János, Katona István) tudtak
végezni.
A tiszaberceliek azonban mindent vittek: 16
versenyzõjük közül 12-en végeztek az elsõ
harmincban.
A Kisvárdai Kulturális Egyesület versenyzõje,
Heuer Ferenc hosszú és sokféle betegségbõl lábadozva tudott befutni az 5. helyre. Kisebb meglepetést okozott Nagy László 48. helye (-13,27).
Nem akarom felsorolni az összes csapatot, de
végezetül a miskolci XX. század SE versenyzõirõl
szólnom kell Sztupjár Károly és Kádas Mihály
szereplése kapcsán. A 4. és a 6. hely méltó
visszatérés volt a miskolciak két frontemberének.

Szabályalkalmazási vita természetesen most is
akadt. A legkirívóbb - és többször elõforduló eset az volt, amikor piros durchmars vállalása után
a felvevõ csodálkozva tapasztalta, hogy kontrázzák a durit. Sok helyen ugyanis piros durchmarsnak vagy a színtelen vagy pedig az olcsó színû
duri második fokozatát nevezik. Lett is belõle
gondja a felvevõnek - ha jól emlékszem kétszer.
A miért van így a szabályban típusú felvetések
hálistennek kezdenek elmaradni, de itt is fel kell
hívnom a sporttársak figyelmét arra, hogy a négy
ász csak 40-100, 20-100 és ulti kombinációjában
vállalható.
Na, majdnem elfelejtettem Molnár Misit megemlíteni, aki félidõben még csak a 21. helyen állt, végül
pedig az ezüstérmet vehette át. Szép, hosszú hajrá
volt. Gratulálunk!
Végeredmény
(élmezõny)
1. Pajic Zvezdan (Kisvárdai KE)
2. Molnár Mihály (Tiszeberceli SzE)
3. Fakla Gábor (Sárospataki UE)
4. Sztupjár Károly (XXI. Szd. SE, Miskolc)
5. Heuer Ferenc (Kisvárdai KE)
6. Kádas Mihály (XXI. szd. SE)
7. Kovács József (Tiszaberceli SzE)
8. Hajnal András (Tiszaberceli SzE)
9. Révész István (Kisvárdai KE)
10. Szava Sándor (Sárospataki UE)
11. Varga Ferenc (Tiszeberceli SzE)
12. Mészáros Lajos (Tiszaberceli SzE)
13. Erdélyi Ferenc (Tiszaberceli SzE)
14. Szalai Antal (Kisvárdai KE)
15. Száraz László (Tiszaberceli SzE)
16. Oláh László (Tiszaberceli SzE)
17. Mester Imre (Debrecen, ek)
18. Eszlári Árpád (XXI. Szd. SE)

206

189
217
178
142
181
154
139
78
66
60
28
166
142
149
119
-57
-59

32
30
28
28
28
26
26
26
26
26
26
26
26
25
25
24
24
24
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NEMZETI BAJNOKSÁG
Szabad Föld Nagydíj Nemzeti Ultibajnokság regionáis selejtezõinek állása egy forduló után
(pontszerzõ helyek - a többi versenyzõnek egy-egy pontja van)

Budapest
1. Regõczi Miklós (Szfvár, ek.)
2. Selmeczy András (Bp, ek)
3. Kocsis János (Monor, ek)
4. Jakab András (Gyömrõi SE)
5. Fábián Béla (Gyömrõi SE)
6. Varga László (Bp, ek.)
7. Timm Sándor (Bp, ek)
8. Spánn Gábor (Bp, ek)
9. Huszti Dénes (Bp, ek.)
10. Futó Sándor (Bp, ek.)
11. Burg Péter (Dunakeszi, ek)
12. Kalla Tibor (Szentendre, ek)
13. Dr. Rácz Imre (Pilis, ek.)
14. Révész György (Bp, ek.)
15. Betegh Gábor (Pilis, ek)
16. Garai Ferenc (Gyömrõi SE)
17. Kovács Árpád (Szentendre, ek)
18. Kalmárfi Ferenc (Bp, ek)
19. Mester Ferenc (Bp, ek.)
20. Hackl Mátyás (Bp, ek.)
21. Kerekes László (Gyöngyössolymos)
22. Fábián László (Gyömrõi SE)
23. Tóth Bálint (Bp, ek.)
24. Maszel László (Nyáregyháza, ek.)
25. Dusek Mihály (Gyömrõi SE)
26. Tódor Csaba (Ercsi, ek.)
27. Lelovics Antal (Bp, ek.)
28. Hochrein Zsolt (Gyömrõi SE)
29. Czermán István (Nyáregyháza, ek.)

284
274
191
141
129
128
24
210
137
187
137
108
84
65
27
1
-19
199
82
61
59
55
-38
-40
-40
-56
90
56
132

80
70
60
55
50
45
42
39
36
33
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
9
8
6,5
6,5
5
4
3
2
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80
70
60
55
50
45
42
39
26
33
30
28
26
24
22

Észak-Magyarország
1. Pajic Zvezdan (Kisvárdai KE)
2. Molnár Mihály (Tiszeberceli SzE)
3. Fakla Gábor (Sárospataki UE)
4. Sztupjár Károly (XXI. Szd. SE, Miskolc)
5. Heuer Ferenc (Kisvárdai KE)
6. Kádas Mihály (XXI. szd. SE)
7. Kovács József (Tiszaberceli SzE)
8. Hajnal András (Tiszaberceli SzE)
9. Révész István (Kisvárdai KE)
10. Szava Sándor (Sárospataki UE)
11. Varga Ferenc (Tiszeberceli SzE)
12. Mészáros Lajos (Tiszaberceli SzE)
13. Erdélyi Ferenc (Tiszaberceli SzE)
14. Szalai Antal (Kisvárdai KE)
15. Száraz László (Tiszaberceli SzE)
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189
217
178
142
181
154
139
78
66
60
28
166
142
149

16. Oláh László (Tiszaberceli SzE)
119
17. Mester Imre (Debrecen, ek)
-57
18. Eszlári Árpád (XXI. Szd. SE)
-59
19. Butkai János (Sárospataki UE)
-91
20. Bartus Mihály (Tiszaberceli SzE)
292
21. Fecske László (Tiszaberceli SzE)
147
22. Szumutku László (Kisvárdai KE)
104
23. Kovács II. Csaba (Kisvárdai KE)
88
24. Veres László (Tiszaberceli SzE)
60
25. Pénzes István (Solexis UE, Nyíregyháza)51
26. Stekli Gyula (Tiszaberceli SzE)
28
27. Petruska László (XXI. Szd. SE)
17
28. Gulyás István (Nyíregyháza, ek.)
-31
29. Katona István (Sárospataki UE)
-50

20
18
16
14
12
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Alföld
1. Pató Mihály (Szolnoki UE)
2. Gáspár Imre (Szolnoki UE)
3. Bakos Sándor (Szolnoki UE)
4. Hajdú János (Szolnoki UE)
5. Panghy Gáspár (Csemõ, ek.)
6. Opauszki János (Kondor UK)
7. Köles Mihály (Szolnoki UE)
8. Pusztai Péter (Szolnoki UE)
9. Pecsenya Mihály (Kondor UK)
10. Kelemen Gyula (Viola, Mezõberény)
11. Berecz Ferenc (Szeged, ek.)
12. Szilágyi Andor (Szolnoki UE)
13. Domokos András (Gyula, ek.)
14. Kókai Sándor (Szolnoki UE)
15. Kovács László (Viola)
16. Kamocsay József (Szeged, ek.)
17. Prorok Márton (Viola)
18. Bálint Zoltán (Szolnoki UE)
19. Szabó István (Szolnoki UE)
20. Oláh József (Szolnoki UE)
21. Bartus István (Szolnoki UE)
22. Szabó Lajos (Szeged, ek.)
23. Benyovszki Pál (Viola)
24. Habzda Pál (Kondor UK)
25. Bozsányi Dezsõ (Szolnoki UE)
26. Oláh István (Lajosmizse, ek.)
27. Pavelka János (Szeged, ek.)
28. Pató Gábor (Szolnoki UE)
29. Oláh Imre (Szolnoki UE)

198
187
126
240
197
170
167
132
62
132
53
173
49
66
64
50
45
42
37
-4
-15
69
28
35
1
-76
79
31
-31

80
70
60
55
50
45
42
39
36
33
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
9
8
7
6
5
4
3
2
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INTERJÚ
Pajic Zvezdan
Valamikor 1996-ban vagy 1998-ban kezdtem el
kibicelni a barátaimnak, akik rendszeresen
ultiztak. Párszor bekapcsolódtam a játékba, de
rendszeresen csak az utóbbi pár hónapban
gyakorlom. Ez számomra új játék volt, mert
Szerbiában nem ismerik az ultit, az otthoniak
preferánszot játszanak, ami néhány elemében
hasonlít az ultira.

Névjegy
Született: Belgrád, 1964.
anyanyelve: szerb
állampolgársága: magyar, szerb
lakik: Záhony
egyesület: Kisvárdai Kulturális Egyesület
A kisvárdai versenyen találkoztunk elõször.
Természetesen azt tûnt fel elõször, hogy egyrészt
déli szláv hangzású a neved, másrészt pedig, hogy
a feltételezhetõ nem magyar nemzetiséged ellenére
a magyar eredetû ulti helyi versenyén indulsz.
Mondj egy pár szót magadról.
Belgrádban születtem és ott is nõttem fel, majd a
házasságomat követõen (ami 1989-ben volt)
1990-ben költöztünk Záhonyba. Feleségemnek
nem tudtunk állást találni Jugoszláviában és mivel
õ szabolcsi lány - tuzséri -, kézenfekvõ volt a
választás, hogy a családunk Magyarországon telepedik le. Addig magyarul egy szót sem tudtam,
így természetes, hogy a közeg eleinte idegen volt,
de a magyar nyelv megértésével és megtanulásával együtt azt hiszem elég gyorsan sikerült
beilleszkednem.
A Magyar Ulti Szövetség eddigi rövid történetében
az elsõ nyilvántartott rekord Stekli Gyula nevéhez
fûzõdik (õ lépte át elõször a 2100-as értékszámot).
Azzal, hogy Te két versenyen indultál és mindkettõt
megnyerted, szintén bekerültél a halhatatlanok
közé: ez eddig még senkinem sem sikerült. Hogy
kerültél kapcsolatba az ultival és mióta játszol?

Két sikeredet hogyan értékeled? Mennyire volt
szerencsés a lapjárásod?
Azt szokták mondani, hogy az ultiban 60% a
szerencse, 40% pedig a tudás. A versenyeken én
a szerencse faktort 80%-ra teszem, a maradék 20%
pedig valóban lehet ultitudás. Nem nagy dolog
ugyanis bemondani és teljesíteni a kézbe kapott
terített lapokat. Ugyanennyire nem okozhat
gondot senkinek sem három bukhatatlan piros ulti
elvállalása.
A két versenyen sok olyan játékost ismertem meg,
akik nagyon szépen játszanak. Emlékezetes csatát
vívtam Kisvárdán Stekli Gyulával és Hajdu Imrével, ami igazi szellemi párbaj volt. A sárospataki
Kovács Csabát pedig a jövõ nagy ígéretének
tartom: okosan és taktikusan is tud játszani. Az
igazi tudás majd akkor derül ki igazán, ha a
versenyeken mindenki azonos lapokból játszik.
Örülök annak, hogy barátaim rávettek arra, hogy
induljak ultiversenyeken. Itt valóban igaz, hogy
az ember nemcsak az eredmény, hanem a társaság
és a hangulat miatt is jólérzi magát.

Ulti Hírek
ingyenesen terjesztett idõszaki kiadvány
Kiadja:
Magyar Ulti Szövetség
Szerkeszti: Hajdu Imre, Benyovszki Pál
Munkatárs: Jozaf Csaba, Prorok Márton
Elérhetõségeink:
szervezes@ultiszovetseg.hu
20/9697-227, 30/612-9536
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SZUBJEKTÍV
Az Elsõ
Az Elsõ Kupa számomra - és talán nem vagyok
vele egyedül - nem csak azt jelenti, hogy ez volt
az elsõ értékszámszerzõ ultiverseny, hanem azt
is, hogy ez volt az elsõ igazi megmérettetés olyan
környezetben és olyan emberek között, akik mind
ugyan azt csinálják és akarják. Ami ez esetben az
ulti.
Még itt elsõ körben megragadom az alkalmat és
bemutatkozom: Csárádi Ágnes vagyok, Miskolcon születtem, de már ötödik éve élek Pesten. Az
ulti játékkal nagyjából 3 éve kerültem kapcsolatba,
amikor szüleimmel leültem kártyázni. Azóta már
nem csak családi körben, hanem az interneten is
gyakorlom a játékot. Itt hallottam elõször az
ultiszövetségrõl és arról is, hogy rendszeresen versenyeket rendeznek, ahova minden, magát
megmérettetni vágyó ultizót szívesen várnak. Így
történt tehát, hogy 2006. február 25-én egy kisebb
baráti társasággal együtt, én is beneveztem a
versenyre.
A technikai nehézségek okozta feszültség még
mindenkin érezhetõ volt, amikor elkezdõdött a
játék, viszont, amikor már mindenki megtalálta a
helyét és kiosztottuk az elsõ pari lapjait, akkor
már csak a játékra tudtunk figyelni.
A második körtõl kezdve már gördülékenyebben

haladtak a dolgok. Mindenki hamar megtalálta a
helyét és már vágtunk is bele az újabb partikba.
Mindeközben új embereket ismertem meg, akik
közül néhánnyal azóta is tartom a kapcsolatot.
A partik közötti idõszakban többünknek esett
nehezére, hogy dohányzó hely nem volt kijelölve
az épületen belül és így de az utcára kényszerültünk. Bár némiképp érthetõ okokból nem
engedélyezték a dohányzást odabent, ez azért volt
mégis kellemetlen a felfrissítõ hideg ellenére, mert
hol esõ, hol a hó áztatott el bennünket.
A verseny, az épület két szintjén zajlott. Az alagsori
részben sokunknak okozott nehézséget, hogy a
szellõztetés nem volt rendesen megoldva. Erre
fõleg az idõsebbek és a dohányzók panaszkodtak.
Mivel hamar világos lett, hogy a verseny túl sokáig tartana, ha mind a tíz fordulót lejátszanánk, így
a versenybírák tízrõl nyolc körösre csökkentették
a fordulók számát. Talán sokunk számára volt ez
megkönnyebbülés.
De mindent félretéve igazán nagyon jól éreztem
magam, örülök, hogy végül elmentem és úgy
gondolom, hogy a következõ versenyekre is
szívesen megyek majd. Játszani szeretek, játszani
jó és játszani kell.
Csárádi Ágnes

Így játsztok Ti (ulti a számítógépen) - www.ulti.hu - 1. rész
Nehéz helyzetben van az ember akor, amikor a szubjektív rovatban megpróbál objektív lenni. A címben is említett
internetes portál ugyanis azóta a szerzõ figyelmében van, amióta létezik. Mégis kezdjünk neki.

A portál nevéven ellentétben nemcsak az
ultisoknak nyújthat kellemes idõtöltést, hanem
sakkozni, pókerezni, snpaszerozni is lehet a
szókirakó játékok mellett.
Nézzük! A regisztráció több lépcsõs, egy napon
belül a rendszerbe tudunk lépni. Saját
profilunkban képeket tölthetünk fel, vagy
válasthatunk a feljaánlott piktogramok között. A
rendszer hagyományos, azaz a föterembõl a
játékszobákba jutunk. Az eddig ismertetettekkel
ellentétben itt már két lehetõség közül
választhatunk: vagy bezárjuk a termet, vagy nyitva
hagyjuk. A játékosok megtalálása két módon
lehetséges: vagy megvárjuk, amíg valaki betéved
a szobába, de az online játékosok közül bárkit
meghívhatunk játszani. Igazán tobzódhatunk a

8

terem felkínálta lehetõségek között: játszhatunk
hárman, vagy négyen, a játékidõt is beállíthajuk
lapletevésenkénti idõre (1 perc, 2 perc, 5 perc
vagy 10 perc). Ha mindezzel megvagyunk,
kezdõdhet a játék. A lapokat két sorba rendezve
kapjuk, balról-jobbra haladva piros, tök, zöld,
makk sorrendben. A talont letéve kis ablakban
jelenik meg a licit tábla, amibõl könnyen
kiválaszthatjuk a számunkra megfelelõ vállalást.
Ugyan némi bonyodalmat okozhat pl. a piros
színtelen durchmars kifejezés, de szerintem hamar
rájöhetünk, hogy mit is rejt magában... Az oldal
sajátossága, hogy a négy ász durchmarssal is
kombinálható.
(folyt. köv.)

www.ultiszovetseg.hu

