
 

 

 
 

 
Sziasztok! 
 
 
 

Még tavaly mikor lett egy pingpongasztalunk itt benn a cégnél, mondtam a többieknek:  
 

Akár fel is hozhatnánk a pincéből, és jókat játszanánk itt a motorosokkal! 
 

Aztán természetesen annyiban maradt a dolog egészen tegnapig, mikor is Józsitól – úgy este 
10 óra körül – SMS -t kaptam, hogy holnap feltétlenül beszélnünk kellene.   
 

- Már rosszul kezdődik ! - gondoltam magamban. 
-  Mi lehet ilyen fontos este 10-kor? – és közben ezer zűrös lehetőség futott át az 

agyamon.  
 
Másnap némi szorongással nyitottam be a szervizbe.   
  

- Csak nincs valami gond?  - kérdeztem, mire Józsi: 
- Na ülj csak le barátom ! Hogy ne legyen annyira egyszerű az életetek! 
 
Szorongva ültem le – mint a fogorvosi székben szokás -  …. aztán kimondta: 
 
- Yamaha Pingpong Bajnokság barátom!!!  Érted? 
 
 
                                        Yamaha Pingpong Bajnokság! 

 

 
 

 
Aztán folytatta a részletekkel, de 
az én fejem már egészen máshol 
járt:  
 
 - Akkor hogyan is? Kieséses 
legyen, vagy körmérkőzés?  
 - Kik is nevezhetnek? 
 - És hol is lesz az asztal?   - és a 
motorok??? 
 - Hogyan sorsoljuk össze az 
embereket? 
 - Vegyük figyelembe, hogy ki 
mennyire tud?  - vagy ne? Stb, stb. 
 
 
 
 
 
 
Miután minden Munkatársamnak tetszett az ötlet valahogy így tisztultak le a dolgok: 



Yamaha Pingpong Bajnokság kiírása! 
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Kik nevezhetnek?              Mindenki -  aki nem hivatásos játékos -  korra és nemre való  
                   tekintet nélkül!  (Családokat,  gyerekeket és idősebbeket is  
             várunk!) 
 
Hol lehet nevezni?          Kereskedésünkben  - Yamaha Máthé Debrecen – személyesen,   
                               telefonon, vagy mailben. www.mathemotor.hu  

 

Van- e nevezési díj?        Nincs!  ( Se nevezési, se egyéb költség nem terhel Titeket!) 
  
Nincs pingpongütőm!     Nem baj!   Nekünk van, és szívesen kölcsönadjuk! ☺ 
 
Baj-e, ha nem nagyon tudok játszani? 
                                         Nem, mert a hasonló tudású játékosokat próbáljuk egy-egy         
                              külön csoportba sorsolni, és  a verseny része lesz egy  kör a                                    
                              motoros szimulátorunkon is, amivel plusz pontot nyerhetsz! –  és 
                              különben is:  Most tényleg a JÁTÉK a fontos, nem a győzelem! 
Mikor, és kivel fogok játszani? 
                                        A honlapunkon található exceltáblából  folyamatosan értesülhetsz  
                              mindenről: (Meccsidőpontok, részeredmények, ki-kivel játszik, és mikor.) 
Van-e gyakorlási lehetőség?  
                                         Igen! A meccsed előtt 20 perc bemelegítést biztosítunk az               
                               ellenfeleddel! 
Lekéshetem-e a nevezést? 
                                         Igen! – az első 50 nevezést tudjuk elfogadni, november 25-ig! 
 
Mit nyerhetek?               A Yamaha Pingpong Bajnoka  Címet ! 

– no és persze egy jó mulatságot!  
 

                      Szeretettel Várunk! 
 
 
      Máthé Tamás 
www.mathemotor.hu  
 


