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51. Villamosenergia-ipari Sakktalálkozó  

Debrecen, 2021. november 27-28. 
  

A találkozó célja:  Villamosenergia-ipar hagyományainak folytatása, a 

dolgozók egészségének megőrzése, az emberi kapcsolatok 

erősítése, sportbarátságok ápolása. 

 

A találkozó rendezője:  Opus TITÁSZ Zrt.  
 

A találkozó fővédnöke: Torda Balázs 

    Opus TITÁSZ Zrt. vezérigazgatója  

 

A találkozó szervezője: TVSC szervezőbizottsága 

    Vezetője: Pinczés Ernő 30/6781-408 

 

A találkozó helyszíne:   Debreceni Sport Hotel 

4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. 

    Elhelyezés 1-2 ágyas, zuhanyzós szobákban.  

A szobák TV-vel, hűtőszekrénnyel felszereltek. 

Ingyenes parkolási lehetőség. 

    Ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség. 

 

Résztvevők:  A Villamosenergia-ipari Sporttalálkozók Általános 

Versenyszabályzatában meghatározott munkáltatói 

szervezetek munkavállalói, tisztségviselői, nyugdíjasai és 

azok családtagjai nemre és sakkminősítésre vonatkozó 

korlátozás nélkül. 

A csapatokban a hozzátartozók száma nem korlátozott. 

 

Sorsolás:  A végleges nevezési lista alapján, a versenybíró, a 

Sportági Bizottság és a csapatvezetők jelenlétében 

történik a Technikai értekezleten. 

A nevezési listán szereplők indulásra (versenyzésre) való 

jogosultságának megállapítása is a Technikai értekezlet 

jogköre. 
  

Versenybírók: Gál József nemzetközi versenybíró, 

  

A találkozó időpontja:  2021. november 27-28. (érkezés: szombaton 9 órától 

(pénteki érkezés is lehetséges), távozás: vasárnap 15 

óráig) 
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Versenyszámok:    

•  Egyéni verseny minősített kategória (1800 Élő-pont felettiek) 

•  Egyéni verseny amatőr kategória (1800 Élő-pont alattiak) 

• Csapatverseny (4-4 fős csapatokkal) minősített kategória (1800 átlag Élő-

pont felettiek) 

• Csapatverseny (4-4 fős csapatokkal) amatőr kategória (1800 átlag Élő-pont 

alattiak) 

• A csapatverseny során a csapatok értékszám átlagának kiszámításakor az 

Élő-ponttal nem rendelkező játékosokat 1400 ponttal kell figyelembe venni. 
 

A verseny lebonyolítása: 

• Első versenynap (szombat): egyéni verseny, 11 fordulós svájci rendszerben. 

• Második versenynap (vasárnap): csapatverseny (4-4 fős csapatokkal) 

körmérkőzéses formában. 

• Játékidő mindkét napon: 2x4 perc+ lépésenként 2 mp/játszma 

 

 Verseny- és játékszabályok: 

Közvetlenül a verseny indítását megelőzően (az egyéni és a csapatverseny 

napján is) a versenybíró ismerteti. 

 

A csapatverseny során a csapatok értékszám átlagának kiszámításkor az Élő-

ponttal nem rendelkező játékosokat 1.400 ponttal kell figyelembe venni. 
 

A verseny értékelése:  

- Egyéni verseny: legtöbb szerzett pont alapján. 

  Azonos pontszám esetén: mezőnyérték számítás, progresszív számítás. 

 - Csapatverseny: legtöbb szerzett pont alapján. 

  Azonos pontszám esetén: egymás elleni eredmény, csapatgyőzelmi 

                               pontszámítás, Berger számítás, újrajátszás 

 Tábladíjak: legtöbb szerzett pont alapján. 

 Azonos pontszám esetén: egymás elleni eredmény, TPR számítás          

 

A verseny díjazása:  

• Versenyszámok: minden versenyszámban az 1-3. helyezettek serleg 
díjazásban részesülnek. 

• Tábladíjak: táblánként (1-4. tábla) és kategóriánként (minősített, amatőr) a 
legtöbb pontot szerzett versenyző serleg díjazásban részesül. 

• Különdíjak: A legjobb ifjúsági játékos és a legjobb 60. évét betöltött játékos 
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Vándorkupák:  

• „A legfiatalabb csapat” vándorkupa 
 A MAVIR Zrt. által alapított vándorkupát a legfiatalabb átlagéletkorú csapat 

nyeri el. 

 

•  „Mi vagyunk a legjobbak”  vándorkupa 
A VITSPORT Alapítvány által alapított kupát az a társaság nyeri el, 

amelynek az összpontszáma a társaság előző évi létszámához képest a 

legmagasabb. A társaságok két kategóriában kerülnek értékelésre: 1000 fő 

felettiek és alattiak. A 3 főnél kisebb versenyzői létszámú társaságokat a 

társaságok versenyében nem értékeljük. 

Az összpontszám meghatározása az alábbiak szerint történik: 

Az egyéni verseny esetében a teljes mezőny értékelésekor a játékosok első 

20 helyezettje 21-2 pontot kap, valamint 1-1 pontot minden résztvevő, 

továbbá az amatőr játékosok külön is értékelésre kerülnek, s az első 10 

helyezett 11-2 pontot, a további résztvevők 1-1 pontot kapnak. 

A Csapatverseny esetében a teljes mezőny értékelésekor az utolsó helyezett 

csapat 1 pontot kap, az előtte végzők fokozatosan eggyel többet. Vegyes 

csapatoknál a helyezés utáni pont a létszámoknak megfelelően szétosztásra 

kerül. Az amatőr csapatok külön is értékelésre kerülnek a teljes mezőnyhöz 

hasonló módon. 

(Az amatőrnek minősített játékosok a fentiek értelmében kétszeresen 
lesznek értékelve.) 

    A „Mi vagyunk a legjobbak” társaságok versenye értékelése a Sportági 

Bizottság által kidolgozott módszer alapján történik (Sakktalálkozók 

Versenyszabályzat 11. pont). 

Nevezés: 

• A versenyre a mellékelt Nevezési lapot kérjük kitölteni, és cégszerűen 

aláírva elektronikus úton megküldeni az erika.pappne.ext@opustitasz.hu 

címre. 

 

 Nevezési határidő: 2021. november 05. 

 

• A nevezési lapok véglegesítése november 12-én történik, ezután 

jelentkezési módosítást nem áll módunkban elfogadni! 
 

• A Nevezési lap alapján számlát állítunk ki, melynek ellenértékét kérjük 

2021. november 22-ig átutalni a TVSC (Tiszántúli Villamosenergia-ipari 

Sportklub) számlájára: OTP Bank: 11738008-20866613. 
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Programtervezet (A program változás jogát a Rendezőség fenntartja!) 

  

Péntek  

17:00 - 19:00    Pénteken érkezők fogadása 

18:00 - 20:00    Vacsora  

20:00 -  Szabad program 

 

Szombat 

07:00 – 08:00   Pénteken érkezőknek reggeli 

10:00 – 12.00    Debreceni Stadionlátogatás idegen vezetővel  

12:30 – 13:30   Ebéd 

13:30 – 14:30   Sakk Sportági Értekezlet 

14:30 – 14:45   Megnyitó 

14:45 – 17:15 Egyéni verseny 

18:30 – 24:00   Vacsora, bankett, borkóstoló. 

  

Vasárnap  

08:00 – 09:00   Reggeli, szobák elhagyása 

09:00 – 13:00   Csapatverseny 

13.00  - 14:00 Ebéd 

14:00    Eredményhirdetés,  

15:00-ig      Elutazás  
  

A verseny rendezői:  Pinczés Ernő 30/678-14-08 

Havasi Erika 70/607-80-14  

Egri László 30/925-98-07 

 

A nevezési lapot a erika.pappne.ext@opustitasz.hu címre kérjük, legkésőbb  

2021. november 05-ig megküldeni szíveskedjetek!                          
  

Egyéb tudnivalók:  

 

• Minden előzőekben nem részletezett kérdésben a Villamosenergia-ipari 

Sakktalálkozók Versenyszabályzata (2014.01.01.), ill. az Általános 

Versenyszabályzatban foglaltak az irányadók. 

 

• A találkozóval kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Havasi Erika  

erika.pappne.ext@opustitasz.hu 70/607-8014 
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A találkozó részvételi díja: 

 
Nevezési díj    az ÁVSZ 12.a)-c) alá tartozó társaságok részére: 1400 Ft/fő 

                          egyéb szervezetek részére: 12.400 Ft/fő 

                          kísérők részére 4800 Ft/fő 

Ellátási díj     (szombat ebéd, szombat esti program, vasárnap ebéd) 10.000 Ft/fő 

Szállás díj*      (2 ágyas elhelyezéssel, 1 éj, félpanzió):                      12.000 Ft/fő 

Részvételi díj*   az ÁVSZ 12.a)-c) alá tartozó társaságok részére: 23.400 Ft/fő 

                           egyéb szervezetek részére: 34.400 Ft/fő 

                           kísérők részére 26.800 Ft/fő 

Pénteken érkezők részvételi díja* az ÁVSZ 12.a)-c) alattiak részére 35.400 Ft/fő 

                                                       egyéb szervezetek részére 46.400 Ft/fő 

                                                       kísérők részére 38.800 Ft/fő 

 

 

 Debrecen, 2021. szeptember 30. 
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51. Villamosenergia-ipari Sakk Találkozó                                              2. sz. mell. 

Debrecen, Debreceni Sport Hotel, 2021. november 27-28. 
 

 

NEVEZÉSI  LAP 

 

(egy lapon csak egy társasághoz /vagy a társaságok közötti versenyben együtt értékelendő társaságokhoz/ tartozók 

tüntethetők fel) 

 

  

                                         ……………………………………………… társaság (társaságok) 

 

 

Csapatvezető: ………………… ……………..Tel. ………………………..E-mail: …………………….. 

  

Számlázási név és cím: ……………………………………………………………………………………. 
  

* munkavállaló, nyugdíjas, hozzátartozó, kísérő ** egyéni jelölés X, több csapat esetén összeszámozás 1,2,… 

***Póló méret: S, M, L, X, 2X, 3XL  ****Hagyja üresen, ha nem, illetve írja be, hogy milyet: vega, vegán, laktózmentes, 

gluténmentes, stb. 

 

 

 

Kelt:…………………………….                                                                 

 

 

A részvétel jogosultságát igazolom:           

 

                                                                                   .…………….…………….     

          cégszerű aláírás            

 

 

Sor 

szám 

 

NÉV 

Részvétel 

jogcíme* 

Születési 

idő     

(év, hó, 

nap) 

Póló 

méret 

*** 

Versenyszám** 

Pénteki 

fogadást 

igényel?  

(igen/nem) 

Spec.  

étkezést 

igényel? 

Szombati 

stadion-

látogatá-

son részt 

vesz e? 

egyéni csapat ****  

01.              

02.              

03.              

04.              

05.              

06.              

07.              

08.              

09.              

10.              


