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Széllel szemben
Négy ász mellett csendes duri?
Flaisz Károly

Nos igen. Nem egyszerű a kérdés, első
blikkre minden ellene szól. Ha egyszer bemondani, együtt vállalni nem lehet, akkor
hogyan lehetne elszámolni csendben? Na
ne! - mondja, és legyint a szabályzatban
jártas ultis.
Nem is indokolatlan a reakciója, mert a
MAUSZ közgyűlése már tárgyalta a témát
és 2007-re elvetette - ha nem is egyhangú
szavazással, de meggyőző többséggel - az
ötletet.
Járjuk körbe még egyszer a témát, talán
nem felesleges! Van pár alapvetése az ulti
szabályrendszerének. Ezek egyike a
fentebb már említett, „amely licitelemeket
kombinálva nem lehet vállalni, azokat
csendben sem lehet elszámolni”. Igaz.
Általában.
Igaznak tűnik ez az ellenvetés is: ha egy
megjátszható duri van a kezemben (6 Ft),
nem mondom be, inkább játszom egy négy
ászt és mellette hozom a csendes durit
(4+1+3).

A Magyar Ultiszövetség ingyenes kiadványa

Vitaindító

Az ulti szelleméről
Prorok Márton

A szabályok értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban a Szövetség
honlapján (és magánlevelezésekben is) több álláspont körvonalazódott
az elmúlt egy évben. Úgy határoztunk, hogy kiadványunk hasábjain is
teret engedünk a vitának, így arra kérjük a sporttársakat, hogy küldjék
el véleményüket és mi közzétesszük. Elsőként Prorok Márton e témában
megfogalmazott gondolataival ismerkedhetünk meg.
A bajok abból erednek, amikor a logika
keveredik a hagyománnyal meg az ulti
szellemével! Vagyis ha kimondunk logikai szabályokat, amiket elfogadunk
igaznak, majd pedig ezzel ellentmondva
megállapítunk néhány kivételt, amit
semmi más nem indokol, mint az ulti
szelleme, vagy a hagyomány.
Ennek megértéséhez ássunk kicsit mélyebbre, és nézzünk utána, mit is jelent
tulajdonképpen a hagyomány?! Egy értelmezés a Wikipediából:
„Hagyomány alatt értjük azokat a cselekvéseket, dolgokat, melyeket nemzedékről nemzedékre változatlan formában tesznek és készítenek az adott
társadalom tagjai szociokultúrális öröklés (beleszületik az egyén az adott társadalomba és tovább viszi ősei hagyományait) alapján. A hagyományok az adott

társadalom értékrendjét, világszemléletét tükrözik. A hagyományok nem mindig racionálisak, sokszor nem állják ki a
tudomány próbját”. Világos, ugye? Bizony, a hagyomány adott társadalmonként más-más, és mint azt megtapasztaltuk, az ultiban is így van ez! És mivel a
hagyományok valóban irracionálisak
tudnak lenni, ráadásul Békés megyében
más a hagyomány, mint Zalában, így
aztán a hagyományokra hagyatkozva
totális káoszon kívül más nem jöhet létre. Az ulti szelleme mást mond mindenhol, ám mindenki csak a sajátját hallja.
Én tehát továbbra is a színtiszta logika
pártján maradok, az ulti szellemére
pedig továbbra sem vagyok hajlandó
hallgatni. Aki nem így tesz, az csak
hadakozik más társadalmak hagyományaival - mindhiába...

Kétségtelen, a nyolc egység bizony
több, mint a hat. Mekkora esélyem van a
négy ász megjátszására akkor, ha valójában durchmarsban gondolkodom?
Valljuk be, kevés. A négy ász után még
jó esélye van a szeszélyes betlinek és
szá-mos más bemondásnak.
Azt gondolom, igen minimális annak a
valószínűsége, hogy a kézben tartott durit csak azért ne játsszam meg, hogy a
várt 6 Ft helyett 8-at zsebelhessek be.
A gyakorlatban, legalább is a személyes
gyakorlatomban, a legolcsóbb duri inkább csak taktikai licit. Lejátszása felér
egy kisebb csodával... (folytatás a 12.
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Sportulti mesterverseny, Debrecen

Sportulti

2006-ban Muzslai zárt az élen
Nyugalom és magabiztosság - Győzelem
Hajdu Imre

A MAUSZ 2006-ban három sportulti-versenyt rendezett, Mogyoróskán
(Liget Vendégház), Mezőberényben (Ipar Söröző) és Sárospatakon (A
Művelődés Háza). Az éves mesterpont-ranglista végeredménye mégis
négy verseny eredményének összesítése után alakult ki. Ennek egyszerű
oka van: 2006 legjobb 21 játékosának mesterversenyét 2007. január 13án rendeztük Debrecenben, a Platán Hotelben.
Legnépesebb küldöttséggel a sárospataki ultisok képviseltették magukat. Öt versenyzőjük (Hajdu,
Gyöngyösi, Szépréti, Várszegi, Várhomoki) közül Várhomoki Ambrus
szerencsés vesztesként került a 21
fős mezőnybe. Debrecenből hárman
(Ladányi, Szilágyi, Kovács Sándor),
Kisvárdáról pedig - Heuer Ferenc
tragikus balesete miatt - ketten (Dienes János, Nagy Béla) érkeztek. Két
fős csapata volt Nyíregyházának
(Ertel, Beleznai), Tiszabercelnek
(Száraz, Stekli), Szolnoknak (Pató,
Bartus) és Mezőberénynek (Prorok,
Zsíros). A Gyömrői SE (Vizi Béla) és
a MUOE (Muzslai Róbert) egy-egy
versenyzője harcolt a mesterpontokért.

A verseny helyszíne kicsinek bizonyult, elég nagy volt az asztalok
közötti áthallás, de a BakosBenyovszki-Kovács Csaba bírótriónak sikerült kézben tartani a
versenyt. Nagyobb zaj kialakulása
után határozottan tettek rendet.
Ugyan pontosan egy órás késéssel
kezdtünk, de így is sikerült este hatra
befejezni a 63 leosztásos (7 forduló,
9 leosztás) versenyt. Ha jól emlékszem, két olyan eset volt, amikor a
sporttársak nehezen tudtak napirendre térni az asztalnál történtek felett...
Muzslai Róbert magabiztosaan szerezte meg a győzelmet, így bebiztosítva 2006-os győzelmét. Ha 2007ben is ilyen formát mutat, nehéz lesz
megállítani.

A MAUSZ éves mesterpont-listája, 2006.

(A versenyeken 49 ultis indult, közülük 22-en szereztek mesterpontot)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Muzslai Róbert
Száraz László
Ladányi Zoltán
Dienes János
Vizi Béla
Sztupjár Károly
Heuer Ferenc
Pató Mihály
Hajdu Imre
Szépréti László
Stekli Gyula
Várhomoki Ambrus
Szilágyi László
Gyöngyösi Géza
Várszegi Szilárd
Prorok Márton
Bartus István
Zsíros György
Kovács Sándor
Beleznai Gábor
Ertel István
Nagy Béla

MUOE, Budapest
Tiszaberceli SzE
DH Szerviz UE, Debrecen
Kisvárdai KE
Gyömrői SE
XXI. század SC, Miskolc
Kisvárdai KE
Szolnoki UE
Sárospataki UE
Sárospataki UE
Tiszaberceli SzE
Sárospataki UE
DH Szerviz UE, Debrecen
Sárospataki UE
Sárospataki UE
Viola SzKE, Mezőberény
Szolnoki UE
Viola SzKE, Mezőberény
DH Szerviz UE, Debrecen
Tiszaberceli SzE
Tiszaberceli SzE
Kisvárdai KE

383
288
243
171
131
127
105
92
87
79
76
73
65
57
54
40
38
33
33
27
20
16

A 2006-os év sportulti mesterbajnoka:
Muzslai Róbert (MUOE)

A 2006. évi sportulti mesterverseny
végeredménye
(helyezés, kiemelés, név, egyesület, arány*)
1. (1.) Muzslai Róbert (MUOE)
58,20%
2. (4.) Ladányi Zoltán (Debrecen)
56,48%
3. (2.) Száraz László (Tiszabercel)
55,69%
4. (8.) Dienes János (Kisvárda)
55,29%
5. (21.) Várhomoki A.(Sárospatak)
55,03%
6. (6.) Sztupjár Károly (Miskolc)
53,84%
7. (13.) Szépréti László (Sárospatak) 53,70%
8. (20.) Prorok Márton (Mezőberény) 52,65%
9. (9.) Pató Mihály (Szolnok)
52,65%
10. (18.) Bartus István (Szolnok)
52,51%
11. (12.) Várszegi Szilárd (Sárospatak) 51,32%
12. (16.) Kovács Sándor (Debrecen) 50,13%
13. (7.) Stekli Gyula (Tiszabercel)
49,34%
14. (11.) Gyöngyösi Géza (Sárospatak) 49,34%
15. (3.) Vizi Béla (Gyömrői SE)
48,41%
16. (17.) Ertel István (Nyíregyháza) 47,62%
17. (5.) Hajdu Imre (Sárospatak)
45,90%
18. (10.) Szilágyi László (Debrecen) 44,58%
19. (15.) Beleznai Gábor (Nyháza)
41,14%
20. (14.) Zsíros György (Mezőberény) 38,62%
21. (19.) Nagy Béla (Kisvárda)
37,57%
*Azonos pontszám esetén az egy fordulóban
szerzett több pont számít.
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Sportulti versenyek

Miért jó a sportulti?
Hajdu Imre

Hosszas gondolkodás és szervezés után először 2005-ben rendeztünk
sportulti-versenyt Zemplénben, Mogyoróskán, a Liget Vendégházban.
Akkor két asztalon hatan vágtunk bele. Már akkor nyilvánvaló volt,
hogy ez a játékosmennyiség és asztalszám igazából kevés lesz ahhoz,
hogy hosszútávra tervezzünk. Tavaly ugyanott már 12-en versenyeztünk. Mivel a verseny előtt a pontos létszámot, sőt a konkrét indulókat is
tudnunk kell, ezért nem kis szervezőmunka szükséges egy jólsikerült
sportulti-verseny lebonyolításához. Mert az nem úgy megy, hogy leülünk
az asztalhoz, megkeverjük, majd kiosztjuk a kártyákat. Nem,
sportultiban mindennek egyeznie kell, mert ha nem, akkor beüt a káosz
(mint Sárospatakon, az excel tábla képleteinek átszerveződése után...)
Persze, ezekből még nem következik
az, hogy a sportulti-verseny jó.
Emlékeim szerint a forduló közbeni
ültetés - különösen a verseny elején sokak számára megoldhatatlan
feladatot jelent, de úgy látom, hosszú
távon megszokják majd a versenyzők. A címben szereplő kérdésre a
válasz számomra egyszerű: azért jó,
mert nem a kapott lapok nagysága
(pl. kézbe 48 Ft) illetve a lapjárás
határozza meg a verseny végeredményét, hanem a taktika, a gondolkodásmód, a pillanatnyi forma és a
játéktudás (elég ránézni erre a
leosztásra és kiderül, mire gondolok). Persze az is igaz, hogy a másik
asztalnál ülő játékostársak felelőtlen
nyúlkálásai is befolyásolhatják a
végeredményt. Igaz, de minél több
résztvevő játszik minél több leosztást egy verseny annál jobban kiegyenlítődik ez. Aki nem hiszi, járjon
utána: a www.patakulti.uw.hu oldalon az eddig lejátszott összes parti és
a hozzájuk tartozó teljesítés is tanulmányozható.
Példaként talán hasznos lehet egy rövid elemzés és összehasonlítás
Muzslai Róbert és (kézenfekvően)
Hajdu Imre játékáról és eredményeiről, különös tekintettel a kockázatokra.
Lássuk: amíg Robi csak az egészséges kockázatokat vállalja fel, addig
én - egy esetleges top score reményében - sokszor olyan teljesítéseket is vállalok, amelyek szinte a
bemondás pillanatában halálra vannak ítélve. Mindketten tudjuk, hogy
megfelelően jó védőmunkával is sok
pontot tudunk gyűjteni, de amíg
Robi ezt ki is használja, addig én
gyakran abba a hibába esem, hogy
minden áron felvevő akarok lenni
(ezt jó pár mesterpontom bánja).
Nemcsak a sportultira igaz, de itt is
alapvető fontosságú: az a sportoló
érhet el igazán jó eredményeket, aki

megtalálja a helyes arányt a kockázatos és a kevésbé kockázatos megoldások között és nem veszti el a fejét
egy rosszul sikerült leosztás után.

A kártytartó tok az egyik alapkellék. Ebben
kapjuk a lapokat, majd ha lejátszottuk a partit,
ebbe tesszük ugyanúgy vissza

Sportulti versenyen MaRabU lapgeneráló programja véletlenszerűen keveri a lapokat,
amiket az osztók helyeznek tokba és indítják el az adott asztalokon
Ki az, aki megmondja, mi lesz a játék?
Kérjük, hogy elemezzétek ezt a leosztást és küldjétek el a szervezes@ultiszovetseg.hu
címre. Díjat ugyan nem tudunk felajánlani, de a legjobb elemzéseket közöljük (ez azt
jelenti, hogy a következő számban indul az elemzés rovatunk). A következő
kérdésekre várjuk a válaszokat:
Hogy talonoznál a A-játékos helyében és mire licitálnál elsőre?
Vezesd végig a szerinted helyes talonletételeket.
B-játékos helyében felvennéd-e a talont passznál?
Mi lesz/lehet a játék a licitálás végén?

www.ultiszovetseg.hu/onlineulti - részletek a 8. oldalon!
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Társaságiulti

Gyász

Emlékezünk
Heuer-Nagy Emlékverseny - Kisvárda, 2007. január 7.
Szeregnyi László - (az írás megjelent a nyirbator.mconet.hu oldalon)

December 29. a Magyar Kártya Napja. A Kisvárdai Kulturális Egyesület
Ulti Klubja ezen a napon szerette volna megrendezni évzáró versenyét,
egy tragikus esemény azonban áthúzta a szervezők elképzelését.
2006. november 10-én a Szabad
Föld Nagydíj 2. elődöntőjére utazó
játékosok közül közlekedési balesetben életét vesztette a klub két legeredményesebb versenyzője, a társaságiulti országos ranglista 2.
helyezettje Heuer Ferenc és az 5.
Nagy László.
Az ultiklub elhatározása alapján az
évad első kisvárdai versenyét a két
játékostársunkról neveztük el. Ennek szellemében került sor a Kisvárdai Várszínház és Művészetek
Házában 2007. január 6-án a Heuer
Ferenc-Nagy László Ulti Emlékversenyre. A felhívásban rögzítettük,
hogy a nevezési díj 5000 forint, mely
összeget elhunyt sporttársaink családjainak 50-50 %-ban ajánljuk fel.

Végeredmény (1-16.)
1. Tarr György 204
32
2. Dienes János 132
30
3. Janek József 181
28
4. Budaházi József 302
27
5. Mészáros Károly 228 26
6. Stekli Gyula 223
26
7. Szeregnyi László 139 26
8. Szántó András 118
26
9. Gyöngyösi Géza 75
26
10. Várhomoki A. 66
26
11. Bozsányi D. 140
25
12. Gulyás István 95
25
13. Kovács József 253
24
14. Széplaki Gy. 169
24
15. Molnár M. 135
24
16. Várszegi Sz. 64
24

Az emlékversenyre 60 ultis jelentkezett, de több játékos is befizette a
nevezési díjat függetlenül attól, hogy
nem kívánt, vagy tudott részt venni a
vetélkedésben (e sorok írásakor is
volt még jelentkező, aki anyagi
támogatásáról értesítette a szervezőket).
A viadal a Magyar Ultiszövetség
érvényes versenyszabálya szerint
került megrendezésre: 10 fordulós
svájci rendszerben, az egyes fordulókban 12 leosztással. A 9.00-tól
18.00 óráig tartó nemes vetélkedésen
elfogyott 20 kiló kenyér 4 kg zsír és 4
kg vörös hagyma, mely az ilyen
találkozóknak elengedhetetlen
kelléke. A verseny végén a díjakat az
elhunytak hozzátartozói adták át.

A díjakat elhunyt sporttársaink és barátaink
családtagjai adták át.

Az I. Heuer-Nagy Emlékverseny trófeája
Sárospatakra került. Az utolsó fordulóig nyílt
versenyen Tarr György szerezte meg az 1. helyet.

Köszönetnyilvánítás
(Heuer-Nagy Emlékverseny)
Jót, s jól ... Ebben áll a nagy titok. Ezt a titkot a kisvárdai ultisok Szeregnyi
László szervezésével, Szarvas János szponzorálásával méltóan megfejtették.
Közúti balaesetben, ultiversenyre tartva két társuk életét vesztette.
Január 6-án a Kisvárdai Művészetek Házában Heuer Ferenc-Nagy László
Emlékversenyt tartottak társaik emlékének tisztelegve. Az ország több
pontjáról érkeztek a versenyzők, ezzel is emelve a rendezvény színvonalát.
Lelket vigasztaló pillanatok voltak, s tudtuk, hogy férjeink mélyen
meghatódtak volna e nemes gesztuson.
Köszönet az ultisoknak, köszönet mindenért.
Heuer Ferencné, Nagyné Horváth Zsuzsa

www.ultiszovetseg.hu/onlineulti - részletek a 8. oldalon!
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Társaságiulti

Szabad Föld Nemzeti Ultibajnokság, 2007.
Társaságiulti versenyrendszer, régiók, lebonyolítás
A MAUSZ elnöksége

A Magyar Ulti Szövetség 2007-ben is megrendezi a nemzeti ultibajnokságot (továbbiakban: NUB), ami ötfordulós regionális
selejtezőkből, kétfordulós elődöntőkből és egyfordulós döntőből áll.
Arégiók a következők:
- Dunamenti régió (Budapest város, Fejér, Bács-Kiskun, Somogy, Veszprém megyék)
- Hegyvidéki régió (Pest, Nógrád, Heves megyék)
- Felső-Tiszai régió (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék)
- Alföldi régió (Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok megyék)
A pontos versenyhelyszíneket az elnökség jelöli ki az egyesületek/klubok jelentkezése alapján. Egy adott egyesület minden
versenyzője általában az egyesület székhelyének megfelelő földrajzi régióban indul. Amennyiben egy versenyző más régióban
szeretne indulni, mint ahol egyesülete/klubja többi tagja, megteheti, de erről tájékoztatnia kell a Szövetség illetékes bizottságát. Ha
valaki úgy szeretne régiót váltani, hogy korábban már indult más régióbeli versenyen, azt csak a NUB menedzselésére kinevezett
bizottság, illetve személyek előzetes hozzájárulásával teheti meg. Ez a társaságiulti esetében Muzslai Róbert (elérhetőségét lásd a
következő oldalon).
A selejtező fordulók pontos helyszínéről és időpontjáról a verseny szervezői helyi versenykiírást készítenek, amit közzétesznek a
MAUSZ hivatalos honlapján és – amennyiben lehetőségük van – a megyei napilapban és természetesen itt, az Ulti Hírekben.
Fontos tudni, hogy a versenyrendszerben indulóknak versenyengedéllyel kell rendelkezniük, amit bármelyik tagegyesületnél
kérhetnek.
A továbbjutáshoz az 5 selejtező közül legalább hármon részt kell venni. Ha valaki mind az öt selejtező fordulón részt vesz, akkor a
három legjobb eredménye számít. Az elődöntőbe régiónként az így legtöbb pontot szerzett 10 versenyző jut. A fennmaradó
helyekről elsősorban az indult versenyzők arányában az elnökség határoz.
A versenybe év közben bekapcsolódó játékosok is kötelesek megnevezni, hogy a versenyengedélyüknek megfelelő régióban, vagy
egy másikban kívánnak-e a továbbiakban versenyezni. Nevezni előzetesen lehet személyesen, telefonon, postai úton vagy emailben. Indokolt esetben a helyszíni nevezés is elfogadható.
A selejtező fordulók nevezési díja egységesen 1.000.- Ft, amiből 600.- Ft díjazásra, 250.- Ft élelmezésre fordítható, 150.- Ft pedig
befizetésre kerül a Magyar Ulti Szövetség számlájára.
A selejtező fordulók párosítása a MaRabU számítógépes szoftverrel, svájci rendszerben történik. Az asztaloknál fordulónként
minden esetben 6 pont kerül szétosztásra arányosan:
1. helyezett 4 pont, 2. helyezett 2 pont, 3. helyezett 0 pont. Holtverseny az első helyen: 3-3-0 pont, Holtverseny az utolsó helyen: 41-1 pont, hármas holtverseny: 2-2-2 pont
Egy-egy regionális selejtezőben a résztvevők 10 fordulót játszanak fordulónként 12 leosztással. Egyenlő pontszám esetén a jobb
forinteredmény dönt. Egy asztalnál 3 versenyző foglal helyet (négyes asztalok kialakítására nincs lehetőség). Amennyiben a
verseny résztvevőinek létszáma nem osztható hárommal, a versenyben leghátrébb álló sporttárs(ak) erőnyerő(k) lesz(nek). Egy
személy egy versenyen csak egy alkalommal lehet erőnyerő. Az erőnyerő(k) 4 pontot kap(nak).

A 2007. évi versenyszabályzat a szövetség honlapjáról pdf-formátumban letölthető. A
selejtezők időpontjairól és helyszíneiről március 1-től tájékozódjon a honlapon!
Sportulti

Sportulti helyszínek, időpontok

Küzdelem a mesterpontokért
Szabad Föld Nemzeti Sportulti Bajnokság, 2007
A MAUSZ elnöksége

Az idén 8+1 versenyt tervezünk, az előzetes becslések szerint átlagosan 30
fővel versenyenként. Arra kérjük az egyesületek/klubok vezetőit, hogy
sportulti versenyre azokat a sporttársakat nevezzék, akiről úgy gondolják,
hogy tisztában vannak a játék- és a versenyszabályokkal.
Az előre meghirdetett időpontokban és
helyszíneken megrendezett versenyeken a résztvevők számának megfelelően legalább három fő versenybíró
szükséges. A versenybírókat a rendező
egyesület biztosítja. A bírók feladata: a
lapok keverése, tokokba helyezése,
osztás, a fordulók közötti átülések
ellenőrzése, a versenylapok adatainak

ellenőrzése, a jegyzőkönyvek adatainak a szövetség által biztosított excel
táblába vitele, bevitel előtt ellenőrizni,
hogy az adott asztaloknál szereplő versenyzők eredményei azon a vonalon
szerepelnek-e, mint ahol valójában
ülnek. A versenybírók munkájukért díjazásban részesülnek. A rendezők
feladatairól részletesen lásd a 7. oldalt!

www.ultiszovetseg.hu/onlineulti - részletek a 8. oldalon!

1. forduló: (március 31, Budapest)
2. forduló: (április 28, Debrecen)
3. forduló: (május 26, Szeged)
4. forduló: (június 30, Tiszabercel)
5. forduló: (augusztus 25, Kivárda)
6. forduló: (szeptember 22, Szolnok)
7. forduló: (október 27, Miskolc?)
8. forduló: (november 24, Mezőberény)
21 fős mesterbajnoki döntő
Időpont: december 8-9.
Helyszín: Sárospatak, Hotel Bodrog
Fordulók száma: 18 (2x9)
Leosztások száma: 126 (2x63)
A döntőn az éves mesterpont-lista 121. helyezettje vehet részt.
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Ulti Hírek

Sportulti kiskáté

Hogyan szerezzünk mesterpontot?

Örök mesterpontok (ÖMP)

Első feladatunk az, hogy feltegyük magunknak a kérdést: ismerjük és képesek vagyunk-e a gyakorlatban is alkalmazni a versenyszabályokat (tudjuk-e a licitek sorrendiségét, ismerjük-e a renonc
szabályokat és a csendes teljesítések sajátosságait)?
Képesek vagyunk-e a verseny ideje alatt a lehetőségekhez képest
csendben kártyázni (ez azért fontos, mert minden leosztást
minden asztalon le fognak játszani, és a hangos kommentálás
és/vagy elemzés információhoz juttathatja a többi asztal
játékosait)? Ha ezekre a viszonylag egyszerű kérdésekre igennel
válaszoltunk, akkor döntsük el, hogy mely versenyeken kívánunk
részt venni és kezdődhet a verseny!

Meghatározás szerint a játékos pályafutása alatt megszerzett mesterpontok összessége. Aminősítésekhez használjuk.

Egy versenyen mennyi mesterpont szerezhető?
Az a verseny nagyságától, a versenyzők számától, a mezőny
erősségétől és a lebonyolítás körülményeitől függ. Minél több
egyesület vesz részt a versenyen, minél nagyobb a létszáma, minél
erősebb a mezőny és minél jobbak a lebonyolítás feltételei, annál
magasabb a megszerezhető mesterpont. Egy versenyen a mezőny
40%-a szerezhet mesterpontot. Az adott verseny szorzószámát a
MAUSZ elnöksége határozza meg a következőket figyelembe
véve:
- helyi, regionális vagy országos verseny
- a versenyzők minősítése
- a lebonyolítás minősége (pl. szeparáltság, áthallhatóság)
A nevezés lezárulta után három nappal az elnökség köteles
közzétenni a soron következő verseny szorzószámát.

Hogyan zajlik egy forduló?
A lapokat MaRabU lapgeneráló szoftvere keveri, ami minden
leosztáshoz kódszámot rendel. A program ezzel párhuzamosan
előállítja a leosztás versenylapját. A versenybíró(k) kártyatartó
tokokba helyezik a lapokat és az első leosztást minden asztalnál
elhelyezik. Parti után a játékosok beírják az eredményt (teljesítés,
forintösszeg) és visszateszik a kártyákat az adott vonal (A, B, C)
rekeszébe, majd a bírók által meghatározott sorrendet betartva a
leosztást átadják a következő asztalnak. Fontos, hogy a
versenylapon a teljesítés beazonosítható legyen! Természetesen
eközben egy másik asztalról hozzánk is megérkezik a következő
osztás. És így tovább.

Ki indulhat sportulti versenyen?
Bármely versenyengedéllyel rendelkező versenyző jogosult
sportulti versenyen indulni, amennyiben nyílt versenyről van szó.
A nyílt versenyek mellett bármely tagegyesület szervezhet
meghívásos versenyt, amennyiben erről tájékoztatja a MAUSZ
elnökségét. A meghívásos verseny résztvevőit a rendező egyesület
határozza meg, nyilván meghívás alapján. 2007-ben a sportulti
nemzeti bajnokság küzdelmei nyílt versenyek lesznek. Egyelőre
nincs tudomásunk arról, hogy ezeken felül meghívásos versenyet
terveznének egyesületeink/klubjaink.

Minősítések

(az ÖMP alapján)

Szuper nagymester:
Nagymester:
Mester:
Mesterjelölt:
I. osztályú:
II. osztályú:
III. osztályú
IV. osztályú:

10 000
4 000
2 500
1 500
500
300
200
100

A minősítéshez szükséges mesterpontokat úgy
határoztuk meg, hogy egy versenyző egy év alatt
el tudja érni az I. osztályú minősítést. Mostani
rendszerünkben - beleszámítva az év végi mesterversenyt is - egy jó versenyző kb. 5-600 mesterpontot szerezhet. Természetesen lehetnek kiugró
eredmények is, de mint látható, ahhoz, hogy valaki
elérje a mesterjelölti szintet, számításaink szerint,
legalább 3 évi versenyzés szükséges. Összefoglalva: minél alacsonyabb a minősítés, annál
könnyebb annak megszerzése.

Minősített versenyzők
(a 2006. évi eredmények alapján)
II. osztályú
Muzslai Róbert
III. osztályú
Száraz László, Ladányi Zoltán
IV. osztályú
Dienes János, Vizi Béla, Sztupjár Károly,
+Heuer Ferenc

Éves mesterpontok (ÉMP)
Egy adott játékos egy év alatt szerzett mesterpontjainak összessége. Az idény végi
mesterverseny mezőnyének meghatározásához használjuk.

Élő mesterpontok (ÉlőMP)
Súlyozva összesíti a játékos előző években
szerzett mesterpontjait oly módon, hogy az
előző két évet 100%-ban, az azt megelőző
éveket pedig sorrendben 75%, 50%, illetve
25%-ban, a hatodik évtől egységesen 10%ban veszi figyelembe. Ez a lista használandó a kiemelésekhez.

www.ultiszovetseg.hu/onlineulti - részletek a 8. oldalon!

Sportulti versenyrendezés

Ulti Hírek

Mihez kezdjünk?

SportUlti verseny rendezésének alapfeltételei
Prorok Márton

A verseny rendzőjének feladatai összetettek és egymásra épülő feladatokból állnak. Kellő versenybírói létszámmal és odafigyeléssel gyorsan
pörgő és jó hangulatú verseny kerekedhet ki abból az elhatározásunkból, hogy sportulti versenyt rendezünk. Most a rendezőkre háruló feladatokat szedjük csokorba

Előkészületek
Az UltiPakli nevû programmal kell a véletlenszerû leosztásokat generálni,
ezek jegyzõkönyveit kinyomtatni. A leosztásokat tilos válogatni. A konkrét
leosztásokról a versenyen résztvevõ játékos nem szerezhet tudomást, így természetesen - közvetlenül nem is segédkezhet. A program frissebb
verziójáról érdeklõdni kell a MAUSZ-nál a verseny elõtti 3 nap folyamán. A
generált leosztásfájlokat a verseny végeztével el kell küldeni a MAUSZ
számára.
A verseny leosztásainak kiértékeléséhez rendelkezésre kell állnia egy
programnak, excel táblázatnak, vagy más alkalmas szoftvernek, aminek
elkészítését (a versenyzői létszám ismeretében) a MAUSZ elnöksége
megküld a szervezőknek.
Sportulti versenyen csak hárommal osztható számú versenyzõ indulhat. A
verseny elsõ fordulójának leosztásait a meghirdetett kezdési idõpontra be
kell keverni, a kinyomtatott jegyzõkönyveknek készen kell állniuk.
Aversenyen A, B és C vonalon játszanak a játékosok (minden asztalnál 1-1).
A versenyzõk mesterpontjaik alapján kapják sorszámukat; a legjobb lesz A1
(1. asztal Ajátékosa), a következõ B1, majd C1, A2, B2, C2, A3, stb...
Averseny végeztével hivatalos eredményt kell hirdetni.

A versenybírók száma
A versenyen legalább 3 rendezõnek kell tevékenykednie (keverõ(k) +
asztalbírók). Szükség van 1 keverõ emberre a leosztások bekeveréséhez,
jegyzõkönyvek-kel való tokokba helyezéséhez. Szükséges továbbá 5
asztalonként 1 asztalbíró.
Ha a versenybõl valaki kiszáll, az asztalbírókból, vagy elõre megnevezett
tartalék játékosokból kell pótolni hiányát. Figyelem, aki nem játszotta le a
leosztások minimum 50%-át, nem kaphat mesterpontot! Aki viszont
lejátszott ennyit, az az eredetileg számított mesterpont felét kapja.

A bíró(k) feladata
Továbbítja a lejátszott leosztásokat (lehetõleg ütemezett idõközönként,
vagyis pl. a körpasszos leosztásokat késleltetve, ellenkezõ esetben információt árul el a gyorsaságával)
- renonsz esetekben gyorsan eljár (renonszot csak asztalbíró írhat a jegyzõkönyvbe, rendes bejegyzés pedig csakis a játékosok egyikétõl származhat,
felelõsségük ellenõrizhetõsége végett)
- felügyeli a játékosok etikai viselkedésmódját (forduló közben csak indokolt
esetben lehet elhagyni az asztalt, a játékosok nem leshetnek, ülésmódjukat is
megszabhatja)
- ahol lemaradás keletkezik, ott a lapokat visszarendezi a játékosok helyett,
hogy azok rögtön játszhassák a következõ fordulót
- felszólítja a játékosokat, hogy a megfelelõ idõben üljenek át másik asztalhoz
- a forduló végeztével egyikük segédkezik a keverõ embernek feldolgozni a
forduló eredményeit (átmenetileg)
- egyikük szükség esetén a leosztások bekeverésénél is segédkezhet (átmenetileg)
- minden leosztás jegyzõkönyvét szemügyre veszi, és ellenõrzi annak ésszerûségét, egyértelmûségét (csak akkor kérdez rá, ha hibára talál, különben
elfogadja)
- összedolgozik a többi - fõleg szomszédos - asztalbíróval

7.

A versenyző(k) feladata
- ellenõrzi, hogy megfelelõ számú lapot kapott-e
kézhez
- a kézhez kapott leosztást lejátssza
- szabályosan és etikusan viselkedik: forduló közben nem elemez, csak átültetésnél áll fel az asztaltól (és megy át következõ asztalához), csendben
játszik, nem nézi más asztalok játékait, ha erre
egyébként lehetõsége nyílna, stb.
- egyikük lejátszás után beírja a forint eredményeket és a teljesítések hivatalos rövidítéseit, a
másik kettõ ellenõrzi (amíg jóváhagyásra nem kerül)
- a forduló utolsó leosztása után rendezi a paklit
piros-tök-zöld-makk / ász-tíz-király stb. szerint,
ezt megelõzõ leosztások után visszarendezi eredeti lapját
- a jegyzõkönyvet és lapját visszahelyezi a tokba,
és jelez az asztalbírónak, hogy továbbítható a leosztás (körpassz esetén elég 1-2 perc késleltetés
után szólni)

Hibák helyesbítése
- helytelenül kitöltött jegyzõkönyvnek számít
minden olyan asztalbejegyzés, mely nem tartalmazza helyesen vagy egyértelmûen a játékosok
megfelelõ sorrendbeli neveit, forint eredményüket
és teljesítéseiket, vagy a bejegyzés teljesen ellentmond a lap lehetõségeinek
- helytelenül kitöltött jegyzõkönyvet az utolsó
forduló lezártáig büntetlenül lehet és kell javítani,
ez után nincs mód változtatásra, csakis hivatalos
végeredmény hirdethetõ
- helytelenül továbbított lapok esetén:
1.) Ha eltérés volt a lapok számában
a) ha ezt a következõ asztal játékosai szabályosan
észrevették - vagyis senki sem nézte meg a lapját,
míg meg nem bizonyosodott afelõl, hogy
mindenkinél helyes számú lap van (tehát sajátjait
megszámolta, a többiek számolási eredményét
pedig megvárta) -, akkor következmények nélkül
korrigálnia kell az asztalbírónak a leosztást (innentõl a felelõsség az asztalbíróé, és nem az elõzõ
asztalé)
b) ha mindenki megnézte lapjait, akkor akinél
helytelen számú lap van, renonszot követett el, a
többi vétlen
c) ha valaki megnézte lapjait úgy, hogy nem várta
meg, míg a másik megszámolja a sajátjait, akkor
aki nem várt, renonszot követett el, a többi vétlen
2.) Ha a lapok száma megegyezett, akkor amelyik asztal játékosai helytelen lapokat kaptak,
vétlenként kerülnek feljegyzésre. Ekkor az elõzõ
asztal azon játékosa, akinek lapja rosszul került
továbbításra, renonszot követett el azon leosztásában, amikor a helytelen lapokat továbbította, így
forint eredményét elveszíti renonsszal, az elõzõ
asztal azon játékosa, akinek lapja tökéletesen
továbbment, bejegyzett forint eredményét megtartja (feltéve, ha a lapokat õk rendezték vissza, és
nem az asztalbíró, különben nem büntethetõk).

www.ultiszovetseg.hu/onlineulti - részletek a 8. oldalon!
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UltiStars

Ulti Hírek

Ulti a neten - www.ultiszovetseg.hu/onlineulti

UltiStars - az ősrobbanás
Prorok Márton

A napokban tettem bárki által elérhetővé a MAUSZ szabályaira épülő
online ultit, ami egyelőre a http://www.ultiszovetseg.hu/onlineulti/
oldalon található. Használatához szükség van többek között telepített
JavaRuntime-ra, mellyel ha nem rendelkezik az Ön számítógépe, a
játékoldal honlapján talál egy linket az ingyenes letöltéshez. A játék
működési elvénél a nagy tapasztalattal rendelkező online póker oldalak
által alkalmazott technikákat, szokásokat használtam fel. A dizájn
jelenlegi puritánsága még hagy némi kívánnivalót maga után, de a játék
remélhetőleg már így is élvezhető.

Regisztrálni egy kis összegű emelt díjas SMS elküldésével lehet - jelenleg
nettó 175.- Ft, melyet egy külső cég biztosít -, ez azonban nyilvánvalóan
alkalmatlan akár a befektetett tőke visszanyeréséhez is, ellenben a
tapasztalatok mutatta fals regisztrációk ellen némiképpen védi az itt
játszókat. Általában elmondható, hogy ha valakiről kiderül, hogy több
álnéven is játszik az oldalon, úgy minden regisztrációja elveszhet. A
regisztráció során meg kell adni bizonyos személyes adatokat, majd a
megadott emailcímre kipostázott levélben található aktivációs linkre kell
kattintani. Egy telefonszámról csak egyszer lehet regisztrálni.
Maga a játékkliens egy digitálisan aláírt Java Applet, melyről annyit érdemes
tudni, hogy indításkor letölti a számítógép, majd rákérdez az Ön operációs
rendszerének nyelvén, hogy elfogadja-e az aláírást. Ha elfogadja, úgy
számítógépének azonosítására alkalmas módon fog elindulni a játék,
ellenkező esetben hibaüzenettel fog leállni. Hiba keletkezhet játék közben
akkor is, ha az Ön internetkapcsolata nagyon instabil. De például mobil gprssel is kiválóan használható.
Akezelést igyekeztem minél egyszerűbbé tenni, pár egérkattintással bármely
része irányítható a játéknak. A soron következő játékos felugró ablakok
beszédes üzenetei közül választhatja ki, mit szeretne cselekedni - benyúlni,
passzolni vagy bedobni, de külön ablakok vannak a licitáláshoz,
adukiválasztáshoz, 20, 40 és kontra jelentésekhez. Ha valaki benyúlt, először
a talon lapjait kell kiválasztania kattintással, majd ezután jóváhagyni a
licitálást. A gép nem ad semmilyen renonszra lehetőséget. Egyedül az ideje
telhet le a játékosnak, mely ellen nincs védelem. Éppen ezért mindenki
ügyeljen rá, hogy a jelzett idő elfogyása előtt cselekedjen, különben
feltételezhető, hogy felállt az asztaltól. Nem érdemes és etikátlan is például
pont akkor csetelni, miközben Önre várnak játékostársai. Letelt idő esetén
licitálási időszakban a gép automatikusan passzolni fog, alkalomadtán
visszateszi a felvett talont, vagy ha rögtön a 12 lapos ideje telik le, akkor 2

véletlenszerű lapot talonoz a gép. Lejátszási
stádiumban viszont akinek letelik az ideje, kifizeti
mindkét ellenfelét úgy, hogy azok külön-külön a
legjobban járjanak, mintha számukra a legkedvezőbb feltételekkel ért volna véget a játék. A játék
különböző történéseit különböző hanghatások,
figyelmeztető szignálok is kísérik.
Az asztalokat a karbantartó hozza létre. Minden
asztal jellemzője többek között az, hogy a partit
hányszoros értékkel számolja el. Ez a játékalap,
vagyis szorzó látszik az asztalok felsorolásánál is.
Kevés játékzsetonnal nem lehet beülni nagy alapú
asztalra játszani. Ha valakinek elfogy az
induláskor kapott 1000 zsetonja, automatikusan
kap újabb ezret. A játék során senki sem tud többet
bukni, mint amennyi zsetonnal bent ül az asztalnál, akkor sem, ha egyébként van még több
zsetonja.
A játék végén a nyertes minimum 20 zsetonnyi
nyereményének 5%-át a bank leveszi, ez a pókerből jól ismert Rake (nyereségrészesedés). A Rake
bónuszként visszakerül a játékba, melyet a később kidolgozásra kerülő - érdekes vállalások
teljesítői között oszt szét a bank; pl. ászos betli, 3
lapos ulti, lyukas 4 ász, stb...
Ugyancsak a nagyobb távlatú tervek között
szerepel a dizájn fejlesztése és versenyek szervezése, ennek azonban főleg a megfelelő létszám
elérése után lesz létjogosultsága. Közben kisebb
javítgatások, fejlesztések napi szinten történnek.
A játékosok észrevételeit igyekszem összehangoltan, a szakértői többség akaratának megfelelő
súlyozásával figyelembe venni.
Köszönöm az áldozatos tesztelési munkáit Hajdu
Imre, Szilágyi László, Pánovics László, Bakos
Sándor, Kovács Csaba és Benyovszki Pál
barátaimnak. Élvezetes játékot kívánok minden
leendő UltisTársnak!

Versenyengedélyek

Eddig - a 2007-es évre - 17 egyesülettől/klubtól
192 versenyengedély-kérelem érkezett. A Magyar
Ultiszövetség versenyein versenyein csak versenyengedéllyel rendelkező, igazolt játékosok
vehetnek részt. Természetesen lehetőség van arra
is, hogy valaki a verseny helyszínén igényeljen
engedélyt. Ehhez szükség van egy egyesület/klub
befogadó nyilatkozatára. Az egyesület/klub
képviselője ezt a nyilatkozatot a helyszínen is
megteheti az igazolási adatlap kitöltésével. A
kapcsolatfelvétel megkönnyítése érdekében a
tagszervezetek listáját a kapcsolattartóval és
elérhetőségével a 9. oldalon találják. Jó játékot,
sportszerű versenyzést!

www.ultiszovetseg.hu/onlineulti
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Döntéshozás - 2007. január 20.

Szabályok - részletesen a honlapon!

Közgyűlés Budapesten

A csendes teljesítésekről

Flaisz Károly

2007. január 20-án szombaton, a Walhalla étteremben tartotta ez évi
első közgyűlését a Magyar Ultiszövetség.
A húszegynéhány résztvevő között
jelen volt Horváth László, a szövetség elnöke is. Hajdu Imre - mivel
korábban benyújtotta lemondását -,
ügyvezetőként üdvözölte a megjelenteket és az írásban kiküldött főtitkári beszámoló értékelését kérte.
Muzslai Róbert (MUOE) hozzászólásában a versenyek komolyabb
díjazását, illetve a NUB névadójának
kézzel foghatóbb szerepvállalását
kezdeményezte. Az elnök úr, úgy is
mint a Szabad Föld főszerkesztője, a
személyesen érintettség okán
azonnal válaszolt.
Elmondta: a Szabad Föld addig
támogatja a MAUSZ-t, amíg a
szövetség az amatőr szellemű ultit
preferálja. Mint főszponzornak, nem
áll szándékában változtatni a 2006ban megvalósult támogatás formáján
(cikkek a lapban) és az anyagiakon
sem. Ilyen feltételek mellett 2007ben is a szövetség mellett áll, de természetesen nem gördít akadályt a
változás elé, ha komolyabb szponzori szerződést sikerül nyélbe ütni.
Regőczi Miklós (Zöld Szem KE)
hozzászólásában az ulti és az
ultiversenyek reklámértékéről, az
érték és ellenérték viszonyáról, tehát
az erősen korlátozott lehetőségekről
beszélt. A jelenlévőknek és rajtuk
keresztül a tagságnak is el kell
fogadni azt, hogy az anyagi
támogatottság nem az igények,
hanem a lehetőségek kérdése.
A továbbiakban három további
egyesület felvételét szavazta meg a
közgyűlés. Személyi kérdésekben is
döntés született: Hajdu Imre funkciójában megerősítésre került, tehát
van főtitkára a szövetségnek. A
Fegyelmi és Etikai Bizottsági
tagságáról lemondott Jozaf Csaba
helyére Flaisz Károlyt választotta a
közgyűlés.
Következett a régiós rendszer és a
versenyszabályzat tervezetének
(előterjesztő: Benyovszki Pál) vitája.
Általában három megyés régiókat
ajánlott a tervezet, az utazási
távolságok csökkentésének céljával.
Nem is volt ellenvetés, amíg a középés kelet-magyarországi területeket
lefedő négy új régióról volt szó. A
dunántúli területek esetleges aktivizálódására felkészülve, Somogy és

Veszprém megyéket ideiglenes jelleggel a Dunamenti régióhoz
csatolta a közgyűlés. Az elődöntőkbe jutás lehetősége néhány módosító
javaslat és kisebb vita eredményeként változott a tervezethez képest.
Régiónként az első tíz versenyző
nyer jogot az elődöntőre. A tervezethez képest fennmaradó régiónkénti
öt-öt, azaz húsz elődöntős helyre a
szövetség nevezi meg a versenyzőket, természetesen az elért eredmény
és a régióban indult teljes létszám
függvényében.
A versenyszabályzat vitája komoly
indulatokat keltett, amit ezen a
helyen nem lehet, de nem is érdemes
visszaidézni teljes részletességgel.
Legyen elég annyi, hogy a 2006-os
szabályrendszer egyik legvitatottabb
pontját, az ulti hetesével nem utolsókénti ütés lehetőségét, a társasági ulti
szabályzatában megszüntette a közgyűlés.
A renonszesetek értelmezése, és a
büntetési fokozatok komoly távolságban álltak egymástól a módosító
javaslatokban. A vitában sem látszott a megegyezés esélye. A közgyűlés úgy határozott, hogy felkéri a
Szabályalkalmazási bizottságot, készítsen javaslatot a versenyidény
megkezdése előtt a kérdéskörről.
Ennek megvitatása utólag fog sorra
kerülni.
Három kitüntető cím odaítéléséről is
döntöttünk. Az Év játékosa Várszegi
Szilárd, az Év egyesülete a Szolnoki
Ulti Egyesület, az Év embere Prorok
Márton lett.
Szó esett még a versenyengedélyekről is. A közgyűlés időpontjáig 170
darabot igényeltek és ez kiosztásra is
került. Ez a szám alacsonynak mondható az értékszám listán szereplők
számához képest. Arra a kérdésre,
hogy ragaszkodik-e a szövetség a
2007-re versenyfeltételként meghatározott versenyengedélyekhez, a főtitkár úr egyértelmű igennel válaszolt.
Délután három órára már valamennyi résztvevőn (talán Regőczi és
Muzslai urakat kivéve!) a fáradtság
jelei mutatkoztak. A főtitkár úr bezártnak nyilvánította a közgyűlést.
Ezt egyetértéssel fogadtuk, hiszen
inkább játszani szeretjük az ultit...

Akövetkező vállalások teljesíthetők csendesen:
- 100, négy ász, ulti, színes durchmars
A csendes teljesítések díja az adott bemondás
értékének fele:
- 100 (tök, zöld vagy makk színben): 2 egység, piros színben: 4 egység
- négy ász (tök, zöld vagy makk színben): 2 egység, piros színben 4 egység
- ulti (tök, zöld vagy makk színben): 2 egység, piros színben 4 egység
- durchmars (tök, zöld vagy makk színben): 3 egység, piros színben 6 egység
A csendes ultinál és a csendes négy ásznál
mindenki mindenki ellen játszik, tehát a védők is
fizetnek a társuknak. Bemondott durchmars
teljesítésekor a csendes négy ász nem számolható
el és fordítva: bemondott négy ász teljesítésekor a
csendes durchmars nem számolható el.
Csendes 100 mellé csak akkor lehet a partit is
elszámolni, ha az kontrázva (esetleg rekontrázva)
volt. A csendes 100 - akár felvevőként, akár védőként - kontrázott parti nélkül 2 egység, kontrázott
partival 4 egység, rekontrázott partival 6 egység,
pirosban mindennek kétszerese. A csendes 100hoz bármennyi jelentés felhasználható.

A renoncokról
Keverés, emelés osztás:
- valamelyik lap láthatóvá vált,
- nem a soron következő játékos osztott,
- valakinek kevesebb vagy több lap jutott
Büntetés: következmény nincs, az eredetileg
soron következő játékos újra oszt.
Licitálás:
- valamelyik lap láthatóvá vált
Büntetés: kizárás a további licitálásból, licitkorlátozás
- kevesebb vagy több lap kerül a talonba
Büntetés: Korrigálható. Lejátszás megkezdése
után a bemondás kifizetése a vétlen partnereknek
- a nem piros aduszín elárulása:
Büntetés: a vállalás duplájának kifizetése mindkét
védő részére
- hamarabb történő közbeszólás
Büntetés: kizárás a további licitálásból.
- az utolsó érvényesnél alacsonyabb licit
Büntetés: Nincs. Figyelmeztetés után megfelelő
licit vállalása. Amennyiben nem veszik ezt észre a
pontok beírásáig, a lejátszott parti érvényes.
Lejátszás:
- valamelyik lap láthatóvá vált, 40-100-nál,
betlinél, durchmarsnál és 20-100-nál 40 és 20
jelentése, - színvétés, felülütés elmulasztása, sorrendvétés, egynél több lap letétele, mások
ütésének elvitele, majd kijátszás, az ütés elvitele,
majd kijátszás, míg három lap nem kerül az
asztalra, talon megtekintése, felborítása.
Büntetés: Az aktuális licit és az esetleges kontrák
értékének kifizetése. A felvevő mindkét védőnek
fizet, a védő a felvevőnek kétszeres értéket fizet (a
társ helyett is).

www.ultiszovetseg.hu/onlineulti - részletek a 8. oldalon!
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DH Szerviz UE
Debrecen
Tagok
15 fő
Vezető
Szilágyi László
Kapcsolat
70/365-3774

Viola SzKE
Mezőberény
Tagok
9 fő
Vezető
Benyovszki Pál
Kapcsolat
30/612-9536

Solexis UE
Nyíregyháza
Tagok
8 fő
Vezető
Sarnek Béla
Kapcsolat
30/935-5971

Egyesületek, kapcsolatok

Gyömrői SE
Gyömrő
Tagok
17 fő
Vezető
Vizi Béla
Kapcsolat
20/935-6740

XXI. Század SC
Miskolc
Tagok
8 fő
Vezető
Kádas Mihály
Kapcsolat
20/931-0507

Sárospataki UE
Sárospatak
Tagok
17 fő
Vezető
Gyöngyösi Géza
Kapcsolat
20/3233-530

Kisvárdai KE
Kisvárda
Tagok
19 fő
Vezető
Szeregnyi László
Kapcsolat
szerlac@freemail.hu

MUOE
Budapest
Tagok
12 fő
Vezető
Muzslai Róbert
Kapcsolat
30/213-0835

2SzE
Szeged
Tagok
14 fő
Vezető
Pavelka János
Kapcsolat
70/377-1237

Lajosmizse UK
Lajosmizse
Tagok
8 fő
Vezető
Oláh István
Kapcsolat
30/953-6858

Nagykállói TSzE
Nagykálló
Tagok
4 fő
Vezető
Fehér János
Kapcsolat
70/459-3511

KUK
Szentendre
Tagok
3 fő
Vezető
Kalla Tibor
Kapcsolat
20/959-0009

www.ultiszovetseg.hu/onlineulti - részletek a 8. oldalon!

Egyesületek, kapcsolatok
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TiKE
Tiszaújváros

Tiszaberceli SzE
Tiszabercel

Szolnoki UE
Szolnok

Tagok
9 fő
Vezető
Béres Zoltán
Kapcsolat
70/586-6117

Tagok
24 fő
Vezető
Száraz László
Kapcsolat
20/358-6390

Tagok
24 fő
Vezető
Bakos Sándor
Kapcsolat
70/387-9784

11.

Zöld Szem KE
Budapest
Tagok
2 fő
Vezető
Regőczi Miklós
Kapcsolat

regoczimiklos@yahoo.com

Kilépés

(forrás: www.ultiszovetseg.hu/forum

Hogyan csatlakozhat valaki egy egyesülethez/klubhoz?
- felhívja a kapcsolattartót vagy ír neki egy-emailt
- az egyesületek zömében élénk klubélet zajlik heti egyszeri vagy kétszeri összejövetelekkel, de olyan is van, amelyik a versenyekre
specializálta magát. Kiderül, ha felveszed a kapcsolatot.
- ha valaki szeretne csatlakozni a szövetség versenyeihez, de nincs a közelében egyesület vagy klub, alakítson egyet!
Hogyan alapítsunk egyesületet/klubot?
- nem különösebben bonyolult: írj egy e-mailt a szervezes@ultiszovetseg.hu címre, a részleteket válaszlevélben küldjük, vagy
telefonon megbeszéljük.

Barlangász betli

Bujdosó 40-100

OTP-s ulti

Passz piros bemondása után a védő:
- Van nekem egy daruszőrű húszam. Meg
természetesen a negyven.

Az adu színe:
makk - a remény színe, sárga
Kontra:
Ráültetem a felhő szélére,
Elviszem a víz alá

Ulti Hírek

a Magyar Ultiszövetség
hivatalos és ingyenes kiadványa

Forrás:
ultiszovetseg.hu/forum

www.ultiszovetseg.hu/onlineulti - részletek a 8. oldalon!

Szerkeszti:
Hajdu Imre
Munkatársak:
Benyovszki Pál, Flaisz Károly, Prorok
Márton, Szilágyi László
Megjelenik: legalább negyedévente
Kapcsolat:
szervezes@ultiszovetseg.hu
20/3233-530
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Társaságiulti országos ranglista
(1-50. - 38 verseny után - a ranglistán 438 versenyző szerepel)

Társaságiulti ranglista

Széllel szemben
Négy ász mellett csendes duri?
Flaisz Károly írásának folytatása az 1. oldalról

1. Várszegi Szilárd
2. Stekli Gyula
3. Mészáros Károly
4. Sztupjár Károly
5. Szántó András
6. Bucsányi Mihály
7. Bereczky András
Eszlári Zsolt
9. Ertel István
Bágyi Imre
11. Kovács Sándor
Pirisi János
13. Pecsenya Mihály
14. Rákosi Jenő
15. Opauszki György
16. Rácz András
17. Ladányi Zoltán
18. Dienes János
Fürdős József
Magyar Róbert
21 Budaházi József
Mester Ferenc
23. Spánn Gábor
24. Opauszki János
Fábián Béla
26. Szabó Lajos II.
27. Flaisz Károly
Szefcsik Imre
29. Tarr György
30. Várhomoki Ambrus
Oláh László
32. Pajic Zvezdan
33. Kókai Sándor
34. Sarnek Béla
35. Bartus István
Oláh József
37. Dankó János
38. Janek József
Révész György
40. Kalmárfi Ferenc
Bartos László
42. Bálint Zoltán
Rónyai István
Dékán Gábor
Keksz Kálmán
46. Huszti Dénes
Bartos Gábor
48. Fejér László
Sápi Tibor
50. Tarsoly Zoltán dr.

Sárospataki UE
Tiszaberceli SzE
Kisvárdai UE
XXI. Század SC
Tiszaberceli SzE
Szegedi SzE
ek.
XXI. Század SE
Tiszaberceli SzE
Szegedi SzE
DH Szerviz UE.
Lajosmizse UK.
ek.
Debreceni UE
ek.
ek.
DH Szerviz UE
Kisvárdai UK
MUOE
ek.
ek.
ek.
P.U.M.A
ek.
Gyömrői SE
ek.
Szegedi SzE
MUOE
Sárospataki UE
Sárospataki UE
Tiszaberceli SzE
ek.
Szolnoki UE
Solexis UE
Szolnoki UE
Szolnoki UE
ek.
Szolnoki UE
ek.
ek.
ek.
Szolnoki UE
Szolnoki UE
ek.
DH Szerviz UE
ek.
MUOE
ek.
ek.
DH Szerviz UE

2125
2092
2088
2085
2081
2077
2074
2074
2069
2069
2067
2067
2065
2064
2061
2060
2056
2055
2055
2055
2052
2052
2050
2048
2048
2047
2046
2046
2045
2043
2043
2042
2040
2039
2037
2037
2036
2035
2035
2033
2033
2032
2032
2032
2032
2031
2031
2029
2029
2028

De térjünk vissza az alapvetésekhez. Ezek
közé tartozik a „nem vállalt teljesítések díjazása” is. Ennek szellemében történnek a
csendes elszámolások.
A négy ász mellett csendes durit teljesíteni
nem azonos a duri mellett tejesített négy
ásszal.
A durchmars, - jellegéből adódóan - szinte
minden ütésgyűjtéssel járó licitelemet magában foglalhat.
A négy ász azonban csak négy preferált lap
begyűjtésének vállalását jelenti. Ha emellett
még teljesíti a felvevő a hiány nélküli ütéssorozatot, (valljuk be, ennek is csekély az
esélye) akkor kapja meg érte azt, ami ezért
adható.
Belátom, nem létfontosságú a téma, ugyanakkor mindannyian kerültünk már olyan versenyhelyzetbe, hogy 1-2 pont megléte vagy
hiánya, döntő jelentőséggel bírt.
Ütközik-e mindez az első alapvetéssel? Nem
feltétlenül.
Számtalan kőbevésett törvény utolsó, apró
betűs mondata így kezdődik: Kivéve...

Így osztanak sportulti versenyen - Sárospatak
Kupa, Karkusz Rita, Dr. Ablonczy Zoltán

Nagy László utolsó versenye. Sárospatak Kupa

www.ultiszovetseg.hu/onlineulti - részletek a 8. oldalon!

