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1. A verseny célja:
A Villamosenergia-ipar hagyományainak megőrzése, a futás és az egészséges
életmód népszerűsítése, emberi kapcsolatok erősítése, sportbarátságok
ápolása.
2. A verseny rendezője:
E.ON Hungária Csoport megbízásából a Budapesti Elektromos Sportegyesület
3. A verseny fővédnöke:
Kiss Attila – elnök-vezérigazgató, E.ON Hungária Csoport
4. Szervező bizottság:
Pallagi Róbert
Nemesházi László
Gulyás Katalin
Jármer Katalin
Halmschlager Kristóf

5.

robert.pallagi@elmu.hu
laszlo.nemeshazi@elmu.hu
katalin.gulyas@elmu.hu
katalin.jarmer@elmu-emasz.hu
kristof.halmschlager@elmu.hu

+36 1 238 2338
+36 1 238 1308
+36 1 238 2328
+36 1 238 2336
+36 1 238 2320

A verseny helyszínei:
Verseny: Tata, Öreg-tó
Rajt/cél: Új Kajakház Ökoturisztikai Központ – 2890 Tata, Tópart sétány 2.
Szállás: Tatai Edzőtábor – szállás épület – 2890 Tata, Baji út 21.
Étkezés: Tatai Edzőtábor – étterem
Műsor: Tatai Edzőtábor – rendezvényterem

6. A verseny résztvevői:
A Villamosenergia-ipari Sporttalálkozók Általános Versenyszabályzatában
meghatározott munkáltatói szervezetek munkavállalói, tisztségviselői,
nyugdíjasai, és azok családtagjai.
7. Versenyszámok:
Egyéni (versenytávok, nemek és korcsoportok szerint külön értékelve),
Váltó (nemek szerint külön értékelve),
Családi verseny
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8. Versenytávok:
2 km; 7 km; 14 km; 21 km
9. Korcsoportok:
Egyéni:

Gyermek: 14 éves kor alatt
Ifjúsági: 14 – 19 éves korig
Felnőtt: 20 – 39 éves korig
Senior I: 40 – 49 éves korig
Senior II: 50 – 59 éves korig
Senior III: 60 éves kor fölött

Váltó:

két kategória, női és férfi váltófutás

10. Családi verseny:
Nevezhetnek az iparági társaságok munkavállalói, nyugdíjasai és közvetlen
családtagjaik (férj, feleség, gyermek), 3 családtag, amelyből minimum 1
iparági munkavállaló vagy iparági nyugdíjas. A versenyben egy 7 km-es,
valamint 2 x 2 km-es távot kell a családnak teljesíteni. A távokat a nevező
család tagjai tetszés szerint teljesíthetik. Minden csapatban lennie kell egy 14
év alatti gyermeknek.
11. Váltó verseny:
A váltó tagjai 3 x 7 km-t futnak, egymást váltva. A csapat tagjai egy társaságtól
vagy társaságcsoporttól kell, hogy érkezzenek, és ezekből legalább két tagnak
munkavállalónak, vagy iparági nyugdíjasnak kell lenni.
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12. Pontozási rendszer:
Minden résztvevő után, aki eredményesen teljesítette a távot 1 pontot kap a
vállalat.
Pontszerző helyezések:
I.
7 pont
II.
6 pont
III.
5 pont
IV.
4 pont
V.
3 pont
VI.
2 pont
A váltóversenyen csak az abszolút 1-6. helyezett csapatok kapnak pontot,
amit meg kell háromszorozni, és így kell figyelembe venni a különböző kupák
számításánál!
13. Kupák:
„Legeredményesebb társaság” kupa:
A kupát az a társaság nyeri el, aki a verseny során az egyéni, a csapat és váltó
eredményeket összesítve a legtöbb pontot éri el.
„Mi vagyunk a legjobbak” vándorkupa:
A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány által létrehozott vándorkupát az
a társaság/együtt induló társaságcsoport nyeri el, amely az előző évi
létszámához képest a legeredményesebben szerepelt (a fenti pontozás szerint
számítva – 1 főre jutóan – a legtöbb pontot szerezte).
„Legeredményesebb család” kupa:
A családi versenyen kialakuló sorrend a résztvevők 7 km-es, valamint 2 x 2
km-es futáson elért időeredményük összeadása alapján kerül
meghatározásra. Azonos időeredmény esetén, a 7 km-en elért jobb eredmény
dönt.
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14. Óvás:
Óvásra a versenyek lefutását követően, illetve a végleges versenyeredmények
nyilvánosságra kerülést követően 1 órán belül, a versenybíróságnak írásban
benyújtva van lehetőség. A versenybíróság tagjai a sportági bizottság jelenlévő
tagjai. Amennyiben a szabálytalanság bebizonyosodik, a vétkest vagy csapatát
(családját) ki lehet zárni a verseny értékeléséből, és a szabálytalan versenyző
eredményét meg lehet semmisíteni.

15. Technikai és Sportági értekezlet:

-

A Technikai értekezlet és a Sportági értekezlet a verseny előtt, a Tatai
Edzőtáborban 09:30 órakor lesz, feladatai:
Nevezések ellenőrzése
Versennyel kapcsolatos általános információk megbeszélése
Jelen versenyszabályzat esetleges módosítási javaslatainak megbeszélése
Egyéb, az általános szabályzat szerinti feladatok

16. Egyebek:
-

-

A verseny helyszínéül szolgáló Öreg-tó egy kör távja 7 km. A 14 és a 21 km-t a
tó többszöri lefutásával kell teljesíteni.
A 2 km-es távra a rajt/cél helyszínéről (Új Kajakház Ökoturisztikai Központ)
kerül kijelölésre az útvonal.
Minden versenyző csak egy, a nevezéskor megadott versenytávon indulhat a
neme és korcsoportja szerinti egyéni versenyszámban, de egyben lehet a
váltóverseny első indulója, ha egyéniben 14 vagy 21 km-t teljesít és a családi
verseny 7 km-t teljesítő tagja.
Váltóverseny női kategóriájában csak női váltótagok lehetnek.
A váltóversenyen a 2. és 3. futó ideje beszámít a 7 km-es egyéni versenyszám
eredményébe is.
2021. szeptember 17-én a VITSPORT honlapján illetve 2021. szeptember 25én, a verseny helyszínén elérhetővé tesszük a végleges rajtlistákat kategóriák
szerint.
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-

-

-

-

Egészségügyi ellátás: A verseny ideje alatt a megfelelő egészségügyi ellátás
biztosítva lesz, de a versenyen előforduló balesetekért, saját vagy mások
személyében okozott kárért a rendezőség semmiféle felelősséget nem vállal.
A versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt. Felhívjuk a figyelmet,
hogy a versenyen elszenvedett balesetekre is érvényes egyéni
balesetbiztosítással is rendelkezzenek a résztvevők!
Nevezés feltétele: megfelelő egészségügyi állapot, melynek betartásáért
minden induló saját maga, a 18 év alatti versenyző esetében a versenyen
jelenlévő szülő, vagy a csapat vezetője felelős.
Útvonal biztosítása: Az indulóknak az útvonalon a közlekedési szabályok
betartása kötelező, gyalogosok és kerékpárosok elhaladására lehet számítani.
Utazás: A Futóversenyre történő oda- és visszautazás biztonságáért a rendező
nem tud felelősséget vállalni, annak megszervezése társaságonként történik.
Minden csapat saját maga gondoskodik az autóbusz, az autó műszaki
állapotának, és az útviszonyoknak megfelelő módon történő felkészítéséről.
Minden egyéb kérdésben a Villamosenergia-ipari Sporttalálkozók Általános és
a Villamosenergia-ipari Futó Találkozók Versenyszabályzata érvényes.
Versenyszabályzatok elérhetősége: www.vitsport.hu/Versenyszabályzatok

17. Nevezés:
A nevezéseket a VITSPORT oldaláról letölthető nevezési lap kitöltésével kérjük
elektronikusan megküldeni a kristof.halmschlager@elmu.hu címre kizárólag
Excel formátumban, valamint az aláírt példányt PDF-ben!

Nevezési lap megküldésének határideje: 2021. augusztus 19.
A nevezéseket 2021. augusztus 19-én lezárjuk. Ez idő után a nevezésekkel
kapcsolatosan csak korlátozottan tudunk változtatást elfogadni!
2021. szeptember 20-án a VITSPORT honlapján megjelent nevezési lista
közzététele után semmilyen módosítást nem fogadunk el. A végleges rajtlistát
2021. szeptember 23-án a VITSPORT honlapján kerül publikálásra.

Kérjük a nevezési határidők pontos betartását!
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Tájékoztatjuk a részt venni szándékozókat, hogy nevezéshez szükséges személyes adatokat
(ideértve a találkozón készített kép- és hanganyagokat is) a VITSPORT Alapítványnak továbbítjuk,
amely azok tekintetében személyes adatkezelést folytat, mint adatkezelő.
Az érintett személyes adatok köréről és kezeléséről a VITSPORT Alapítvány által készített
adatkezelési tájékoztató a www.vitsport.hu (elérési út: vitsport.hu/magunkról/Adatkezelési
tájékoztatók/Adatkezelési tájékoztató az iparági sporttalálkozók Résztvevői részére) oldalon érhető
el.
A találkozón a résztvevők a nevezésükkel kifejezetten kijelentik, hogy ezen adatkezelési tájékoztató
tartalmát megismerték és személyes adataik kezeléséhez hozzájárulásukat adják!
A jelenlegi előírások szerint a 18 éven felüli résztvevőknek védettségi igazolvánnyal kell
rendelkezniük! Az erre vonatkozó törvényi előírás 2021. augusztus 06-ig áll fenn! Ha közben
feloldják a vírusveszélyre vonatkozó törvényi előírásokat, a Rendező Bizottság azonnal jelzéssel lesz
az érintettek felé!
A vírusveszély miatt megrövidült időre tekintettel kiemelten kérjük, hogy segítsétek a Rendezők
munkáját a jelentkezési határidők pontos betartásával!

18. Adatvédelem:
A versenyző a nevezése leadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Budapesti
Elektromos Sportegyesület a nevezésben szereplő adatait a verseny
megszervezése érdekében adatkezelőként kezelje, és a nevét, valamint a
versenyen a róla készült kép- és hanganyagokat publikálhassa.

19. Részvételi díjak:
Teljes részvételi díj az ÁVSZ 12.a)-c) alá tartozó társaságok részére:
Teljes részvételi díj egyéb szervezetek részére:
Nevezési díj az ÁVSZ 12.a)-c) alá tartozó társaságok részére:
Nevezési díj egyéb szervezetek részére:
Nevezési díj kísérők részére:
Teljes ellátás (szombat ebédtől-szombat bankettel):
Vasárnapi reggeli:
Szállás (2 ágyas, zuhanyzós szobákban):
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12.900 Ft/fő
23.900 Ft/fő
500 Ft/fő
11.500 Ft/fő
3.000 Ft/fő
6.900 Ft/fő
1.000 Ft/fő
4.500 Ft/fő/1 éj

20. Előzetes programterv:

2021. szeptember 25. szombat:
8:00 – 10:00
9:30 – 10:00
10:00
10:30 – 10:40
10:40 – 10:55
11:00
11:30
13:00 – 15:00
15:00 – 18:00
18:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 24:00

Érkezés, szálláshelyek elfoglalása, regisztráció – Tatai Edzőtábor
Technikai és Sportági értekezlet – Tatai Edzőtábor
Indulás a verseny helyszínére - Új Kajakház Ökoturisztikai
Központ
Megnyitó
Bemelegítés
2 km táv rajtja
7; 14; 21 km és váltók rajtja
Ebéd – Tatai Edzőtábor étterem
Fakultatív program
Vacsora – Tatai Edzőtábor étterem
Eredményhirdetés – Tata Edzőtábor rendezvényterem
Zenés, táncos est - Tata Edzőtábor rendezvényterem

2021. szeptember 26. vasárnap:
8:00 – 10:00
10:00-ig

Reggeli - Tatai Edzőtábor étterem
Szállás elhagyása
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Fakultatív program:

Kultúra:
Esterházy-kastély
2020-tól a Nemzeti Kastélyprogram felújítása révén ismét látogatható a
kastély. Az épület fordulatos történetének legérdekesebb epizódjai is
bemutatásra kerülnek élményszerű módon. Interaktív formában
megismerhető
az
Esterházy
család
szerteágazó
diplomáciai
kapcsolatrendszere, a házasságkötéseik fontossága, illetve ezen keresztül a
jellegzetes női főúri életforma. Az eredeti enteriőrökkel helyreállított,
berendezett szobák megidézik a férfiak, nők és gyermekek életét is a
kastélyban.

Kikapcsolódás:
Úszás, szauna:
A verseny résztvevői számára biztosítjuk a Tatai Edzőtábor uszodájának és
szaunájának használatát.
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