
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

Rendező: 

 
 

Rendező megbízója:  

 

Szakmai partner: 

Villamosenergia-Ipari Fallabda Sportági Bizottság 

 
 

 

 

A találkozó rendezője:                           E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. megbízásából  

 a Győri Elektromos Vasas Sportkör 

 

Levélcím:  9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13. 

 

E-mail cím:              henrietta.david@eon-hungaria.com 

  

A verseny helyszíne:  Marcal Tenisz Centrum (9024 Győr, Pápai u. hrsz.: 2858/134) 

  

A szállás helyszíne: Győr, Széchenyi István Egyetem, Multifunkciós Épülete   

 (9026 Győr, Egyetem tér 1.) 

 

A találkozó időpontja:  2021. november 13-14. 

 

A találkozó fővédnöke: Albert Zoltán, a Győri Elektromos Vasas Sportkör elnöke 

                                                  

A találkozó főrendezője:  Krankovitsné Dávid Henrietta  

 (henrietta.david@eon-hungaria.com)  

 30/3854-920 
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VERSENYKIÍRÁS 
 

A verseny célja:  

Villamosenergia-ipar hagyományainak folytatása, a dolgozók egészségének megőrzése, a sport és a 

fallabda sportág népszerűsítése, az emberi kapcsolatok erősítése, sportbarátságok ápolása. 

 

Versenyszámok:  

N női (korhatár nélkül) 

N40 női (a 40. évüket a verseny évében vagy korábban betöltőknek) 

F férfi (korhatár nélkül) 

F30 férfi (a 30. évüket a verseny évében vagy korábban betöltőknek) 

F40 férfi (a 40. évüket a verseny évében vagy korábban betöltőknek) 

F50 férfi (a 50. évüket a verseny évében vagy korábban betöltőknek) 

Q „nem amatőrök” (korhatár nélkül, a Nevezés feltétele pont szerint) 

 

Amennyiben az indulók száma egy kategórián belül nem éri el a 4 főt, a versenyzők a fiatalabb 

korosztályba kerülnek átsorolásra! Kivétel a Q kategória, ami már 3 fő nevezővel elindul, de itt 3 fő 

alatt nincs átsorolásra lehetőség. 

Egy versenyző az adott versenyen egy versenyszámban indulhat. Idősebbek a fiatalabbak között 

indulhatnak, fordítva nem! 

A verseny pontos előkészítése és zavartalansága miatt a nevezők nevének indokolt esetben történő 

megváltoztatására 2021. november 5-én 10:00-ig van lehetőség! Ezen időpont után beérkező 

módosítási igényeket a Rendezőnek jogában áll figyelmen kívül hagyni! 

A sorsolás és a pályabeosztás legkésőbb 2021. november 10-én a www.vitsport.hu honlapon 

közzétételre kerül.  

 

Verseny lebonyolításának módja:  

A jelentkezők számának függvényében, legalább 3 garantált mérkőzés, a kiemelések az utolsó három 

év göngyölített iparági fallabda ponteredmények alapján, illetve kategóriánként 4 fő induló esetén 

körmérkőzéses verseny (mindenki mindenkivel megmérkőzik). Késés esetén a versenyzőre való 

várakozási időt a Versenybíróságnak van joga eldönteni a verseny zökkenőmentes lebonyolítása 

érdekében. Bejelentkezett versenyző esetén a pályán való kötelező várakozási idő 10 perc. A verseny 

akadálytalan továbbhaladása esetén – Versenybírói engedéllyel - ettől eltérni a várakozó versenyző 

beleegyezésével lehet! 

 

Mérkőzések tartama:  

A mérkőzések kettő nyert játszmáig, a dobogós helyekért folyó mérkőzések három nyert játszmáig 

tartanak. Egy játszma megnyeréséhez 11 pont elérése szükséges – legalább két pont különbséggel. 

 

Óvás:  

Az indulási jogosultságra vonatkozó feltételek közül a családi- és munkaviszonyra, ill. a korhatárra 

vonatkozó részt a munkáltatói szervezet igazolja a nevezési lap aláírásával. A nevezési kategóriákra 

vonatkozó feltételeket a versenybíróság ellenőrzi. Ha a fenti intézkedések ellenére is adódik a 

versenyszabályzatba ütköző esemény, az ellen bármelyik résztvevő csapat vezetője óvással élhet. Az 

óvást a Versenybíróság bírálja el. Szabálytalanság esetén a vétkes társaságot/társaságcsoportot ki kell 



 
 

zárni az értékelésből, a szabálytalanul induló versenyző(k) eredményét meg kell semmisíteni. E 

döntések ellen a Sportági Bizottsághoz lehet fellebbezni. 

Versenybíró: Németh Balázs 

 

Pontozási rendszer:  
A versenyszámok mindegyikében – ha az indulók száma eléri az 5 főt – az  

I. helyezés:  10  pont  
II. helyezés:  8  pont  

III. helyezés:  6  pont  
IV. helyezés:  5  pont  
V. helyezés:  4  pont  

VI. helyezés:  3  pont  
VII. helyezés:  2  pont 

VIII. helyezés:  1  pont  
A fenti pontszámok fele jár azokban a versenyszámokban, ahol az indulók száma kevesebb, mint 5 fő. 
 

Díjazás:  

A versenyszámok dobogós helyezettjeinek és a társaságok versenyében az első három helyen végzett 

társaságnak a díjazása: kupa. 

 

Nevezés feltétele:  

Az Általános Versenyszabályzatban meghatározott munkáltatói szervezetek munkavállalói, 

tisztségviselői, nyugdíjasai és a családtagok. Családtagnak az Általános Versenyszabályzat 12. 

pontjában meghatározottak tekinthetők. 

 

Q kategóriába nevezendők: 

- azok, akik szerepelnek/szerepeltek a tárgyi vagy a megelőző 4 naptári évben a január elsején 

érvényes Magyar Fallabda Szövetség aktuális ranglistáinak (Férfi v. Női) vagy a FIR WORLD 

RANKINGS 1-150. helyein. 

- vagy a Magyar Fallabda Szövetség által igazolhatóan fallabda oktatók, edzők. 

 

Egészségügyi ellátás:  

A verseny ideje alatt a Szervező biztosít megfelelő egészségügyi ellátást. Emellett felhívjuk a résztvevők 

figyelmét, hogy a versenyeken elszenvedett balesetekre is érvényes egyéni balesetbiztosítással is 

rendelkezzenek! 

 

Nevezési határidő: 2021. október 14. 
 

A nevezéseket a VITSPORT oldaláról letölthető nevezési lap kitöltésével kérjük elektronikusan 

megküldeni a henrietta.david@eon-hungaria.com email címre excel formátumban, valamint az aláírt 

példányt pdf-ben! 

 

Nevezés feltétele: a VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY megléte!! 
Kérjük a Sportkoordinátorokat, hogy az iparági dolgozók és családtagjaik egészségének megőrzését 

figyelembe véve, próbálják motiválni a sportbarátokat a találkozón való részvételre. 
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A Sportkör minden intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a rendezvényen olyan körülményeket 

biztosítsunk, hogy a résztvevők fertőzés veszélyét elkerüljük. 

 

Kérjük a nevezési határidő betartását! 

 

RÉSZVÉTELI DÍJAK 

 
Nevezési díj az ÁVSZ12.a)-c) alá tartozó társaságok részére:       0 Ft/fő 

egyéb szervezetek részére: 11 000 Ft/fő 

  

Teljes ellátás összege (szombat ebédtől vasárnap ebédig): 12 600 Ft/fő 

Szállás (2 és 3 ágyas elhelyezéssel): 6 000 Ft/fő 

Idegenforgalmi adó (18 év felett fizetendő): 450 Ft/fő 

  

Teljes részvételi díj az ÁVSZ12.a)-c) alá tartozó társaságok részére: 19 050 Ft/fő 

egyéb szervezetek részére: 30 050 Ft/fő 

  

Kiegészítő részvételi díj (pénteken érkezőknek)*: 7 650 Ft/fő 

  

Pénteken érkezők részvételi díja az ÁVSZ12.a)-c) alá tartozó társaságok részére: 26 700 Ft/fő 

egyéb szervezetek részére: 37 700 Ft/fő 

 

*A pénteken érkezők kiegészítő részvételi díjának tartalma: szállás (6 000 Ft/fő), IFA (450 Ft/fő), reggeli 

(1 200 Ft/fő). 

 

Kísérők részére külön nevezési díj nem került megállapításra, abban az esetben, ha igény tartanak az 

ajándékcsomagra és a napközbeni ellátásra, azt 5 000 Ft-os áron tudjuk biztosítani. 

 

Az összesített nevezések alapján a Győri Elektromos VSK számlát állít ki, amit a számlán megjelölt 

időpontig az ott megadott bankszámlaszámra kérünk utalni. 

 

 

SZÁLLÁS 

 

Multifunkcionális Épület (Széchenyi István Egyetem kollégiuma), címe: 9026 Győr, Egyetem tér 1. 

Emelt szintű 2 vagy 3 ágyas kollégiumi elhelyezés. A szobák önálló vizesblokkal (2 db különálló 2-3 ágyas 

szobához tartozó vizesblokkal) várják a résztvevőket.  

 

Parkolási lehetőség a szálláshelynél rendelkezésre áll. 

 

  



 
 

PROGRAM 

 

2021. november 12. péntek 
Vendégek érkezése 14:00 – 18:00 Kollégium K1 épület fsz. 
Edzés lehetőség igény esetén Marcal Tenisz Centrum (TC) 

2021. november 13. szombat 
Reggeli a pénteken érkezőknek 7:00 – 9:00 Széchenyi étterem 
Érkezés és regisztráció 8:00 – 10:00 Marcal Tenisz Centrum (TC) 

Bemelegítési lehetőség 9:00 – 9:30 TC 

Megnyitó, technikai információk 9:30 – 9:45 TC 

Versenyek lebonyolítása 10:00 – 12:00 TC  

Ebéd 12:00 – 14:00 TC első emelet 

Versenyek lebonyolítása 14:00 – 18:00 TC  

Szobakulcsok felvétele napközben  Kollégium K1 épület fsz. 
Vacsora és bankett 20:00 órától Széchenyi étterem 

Sportági értekezlet 21:00 – 22:00 K1 Kollégium 

2021. november 14. vasárnap 
Reggeli 6:30 – 8:00 Széchenyi étterem 
Szállás elhagyása 8:00-ig  

Versenyek lebonyolítása 8:00 – 12:00 TC 

Ebéd 12:00 – 13:30 TC első emelet 

Eredményhirdetés 13:30-tól TC 

A program változtatás jogát fenntartjuk! 

 

Az ajándékcsomagokat, karszalagot, étkezési és italkuponokat a regisztráció helyszínén a 

csapatvezetők vehetik át egyben az egész csapatét. 

 

A kitöltött felelősségvállalási nyilatkozatokat csapatonként egyben kérjük leadni a regisztrációkor. 

 

BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 

A rendezvény teljes területén TILOS a nyílt láng használata. Dohányozni csak az arra kijelölt helyeken 

lehet. Felhívjuk figyelmüket, hogy a rendezvény helyszínének rongálása kártérítési felelősséget von 

maga után. A rendezvény szervezője fenntartja magának a jogot arra, hogy azt a résztvevőt, akinek 

magatartása sérti Magyarország hatályos jogszabályi rendelkezéseit, illetőleg egyéb módon alkalmas 

arra, hogy a rendezvény nyugalmát, valamint a rendezvényen résztvevők zavartalan szórakozását 

bármilyen módon megzavarja, a rendezvényen történő további részvételből kizárja. 

 
A pályára kizárólag világos talpú vagy nyomot nem hagyó, utcán nem használt cipő használata kötelező, 

ellenkező esetben a pályaüzemeltető megtilthatja a játékot! 

Minden fent nem részletezett kérdésben a Villamosenergia-ipari Fallabda találkozók 

Versenyszabályzata, ill. az Általános Versenyszabályzatban foglaltak az irányadók.  


