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1.  A verseny célja:                       Villamosenergia-ipar hagyományainak folytatása, a dolgozók egészségének   

m                          megőrzése, emberi kapcsolatok erősítése, sportbarátságok ápolása. 

2.  A verseny rendezője:           MVM Vállalkozáscsoport megbízásából az MVM Sportegyesület 

3. A verseny fővédnöke    Fluck Benedek MVM Sportegyesület elnöke 

4. Szervező Bizottság:      Tomócsik-Solymos Gabriella - MVM Sportegyesület 
       Urbán Erika - MVM Sportegyesület Asztalitenisz szakosztály tagja 
       Bartucz Erika – MVM Sportegyesület Asztalitenisz szakosztály tagja 
       Makkai Katalin - MVM Sportegyesület Asztalitenisz szakosztály tagja 

5. A verseny helyszínei:     Verseny, szállás, étkezés: Tatai Olimpiai Központ – Nemzeti 
                                                 Sportközpontok Tata, Tatai edzőtábor, Baji út 21., 2890   

 

6. A verseny jellege:               Amatőr egyéni és csapatverseny 

 

7.  A verseny résztvevői:          A Villamosenergia-ipari Sporttalálkozók Általános Versenyszabályzatában        
m                                           meghatározott                          munkáltatói szervezetek munkavállalói, tisztségviselői,  
                                              nyugdíjasai és azok családtagja 

 
 

8.  Versenybírók:                      Márki Ernő és Szanka Csaba 

 

9. Versenyszámok: 
 

NCS        Női Csapat (3 fős csapat) (nem igazolt játékosok részére) 
FCS        Férfi Csapat (3 fős csapat) (nem igazolt játékosok részére) 
IFCS       Igazolt Férfi Csapat (3 fős csapat, igazolt játékosok részére) 
 NE          Női Egyéni (nem igazolt játékosok részére) 
NEV        Női Egyéni Vigasz (női egyéni versenyszám első fordulóban kiesettek  
                részére) 
FE           Férfi Egyéni (nem igazolt játékosok részére) 
FEV         Férfi Egyéni Vigasz (férfi egyéni versenyszám első fordulóban kiesettek 
                részére) 
IFE         Igazolt Férfi Egyéni (igazolt játékosok részére) 
NP              Női Páros (nem igazolt játékosok részére) 
FP           Férfi Páros (nem igazolt játékosok részére)  
IFP             Igazolt Férfi Páros 
                (igazolt játékosok részére)  
VP              Vegyes Páros (nem igazolt játékosok részére) 
IVP           Igazolt Vegyes Páros (igazolt játékosok részére) 
S+60       Senior (60. életévüket a verseny évében vagy korábban betöltő női és férfi 
j               játékosok részére, ha más egyéni versenyszámban nem indulnak) 



 

• A versenyzési engedéllyel rendelkező versenyzők csak az igazoltak részére kiírt kategóriákban indulhatnak. 

• Budapest város egyes kerületi bajnokságának rendezői megkövetelik a benevezett versenyzőktől a 
versenyzési engedély (orvosi kontroll) meglétét. A Budapest város kerületi bajnokságában játszó, 
MOATSZ versenyzési engedéllyel rendelkező versenyzők indulhatnak az amatőrök részére kiírt 
versenyszámokban. A versenyzési engedéllyel rendelkező versenyzők közül azok, akik a Budapest II. 
bajnokságban vagy magasabb osztályban az elmúlt 3 naptári évben nem játszottak mérkőzést, 
indulhatnak a nem igazolt játékosok részére kiírt versenyszámokban. 

• Akik valamely egyéni, vagy csapatversenyen országos ranglista pontot szereztek (MOATSZ nyilvántartás), 
csak az igazolt játékosok részére kiírt versenyszámokban indulhatnak. 

• A versenyzési engedélyeket és a ranglista pontokat az Asztalitenisz Sportági Bizottság a verseny 
időpontjában aktuális MOATSZ nyilvántartás alapján ellenőrzi. 

» Csapat versenyszámoknál legalább 4, egyes és páros versenyszámoknál legalább 5 nevező esetén lehet az   
amatőr és az igazolt versenyszámokat megrendezni. 

» Nem igazolt versenyző nevezhető az igazoltak versenyébe, de az adott versenyszámban a nem igazoltak 
között nem indulhat. 

» A csapatversenyben indulhat az a csapat, amely csak 2 fővel rendelkezik. 
» Engedélyezett a férfi csapatban (FCS, IFCS) női játékos szerepeltetése, de ebben az esetben az itt induló 

hölgyek a női csapatversenyben (NCS) nem nevezhetők. 
» S+60 senior versenyszámban indulni jogosult versenyző eldöntheti, vagy csak az amatőr/igazolt 

versenyszámban, vagy csak az S+60 versenyszámban nevez. 
 

10. A verseny lebonyolítása, versenyszabályok: 
 

            A mérkőzések a MOATSZ által elfogadott lebonyolítási módhoz alkalmazkodnak; három nyert 
játszmáig, játszmán- ként 11 pontig tartanak (ha szükséges, lehet 2 nyert játszma is). A verseny során az 
MOATSZ verseny- és játékszabályai érvényesek. 

 

• Csapatverseny: 

-  Kiemeléssel, 3 vagy 4 csapatos csoportok kialakításával 

- Az igazolt női és férfi versenyben végig 3 nyert játszmáig, az amatőr női és férfi versenyben a 
csapatverseny csoportokon belüli körmérkőzési 2, az innen továbbjutó csapatok főtáblás mérkőzései 
már 3 nyert játszmáig tartanak. 

- Az amatőr női és férfi csapatverseny csoportgyőztesei kieséses rendszerben („A” főtáblán) folytatják a 
versenyt 

         /  ”A” döntő/. 
- Az amatőr női és férfi csapatverseny csoport másodikak kieséses rendszerben („B” főtáblán) folytatják 

a versenyt 
          /”B” döntők/. 

- Az amatőr női és férfi csapatverseny csoport harmadikok kieséses rendszerben („C” főtáblán) 
folytatják a versenyt /”C” döntők/. 

- Az amatőr női és férfi csapatverseny csoport negyedikek kieséses rendszerben („D” főtáblán) 
folytatják a versenyt /”D” döntők/. 



 

 

- A mérkőzések (A,B,C X,Y,Z versenyzők) 3 győzelemig tartanak (végeredmény 3:0, 3:1, vagy 3:2 

lehet). 
- A mérkőzések sorrendje: 

» A x X 
» B x Y 
» C x Z 
» A x Y 
» B x X 

• Egyéni és páros verseny: 

         A mérkőzések kiemeléssel, egyenes kieséses rendszerben, 3 nyert játszmáig tartanak. Amennyiben egy 
versenyszámban az indulók száma 5, akkor részükre körmérkőzés lebonyolítása szükséges. 

11. Ranglista, kiemelések, sorsolás: 

• A ranglista az elmúlt három év találkozóinak eredményei alapján megszerzett ranglista pontok alapján 
kialakult csökkenő sorrend. Külön ranglistát kell készíteni az igazolt és az amatőr versenyeken elért 
eredmények alapján. A ranglista vezetéséről a Bizottság gondoskodik. 
o Csapat kiemelések: csapat ranglista alapján, a csapatot alkotó egyének pontjai összegzése 

alapján 
o Egyes kiemelések: egyéni ranglista alapján 
o Egynemű Páros kiemelések: az egynemű páros ranglista alapján, a párost alkotó egyének 

pontjai     összegzése alapján 
o Vegyes Páros kiemelések: a vegyes páros ranglista alapján, a párost alkotó egyének pontjai 

összegzése alapján 
o S+60 kiemelések: az S+60 ranglista alapján 
o Kivételes esetekben (pld. éveket kihagyó /szülésről/ visszatérő, igazoltból amatőrbe 

átminősülő stb.), Egy- egy versenyzőt a Bizottság jogosult a kiemeltek között szerepeltetni. 
• A nevezések beérkezése után a Bizottság a Versenybírósággal közösen előzetes sorsolást készít az 

egyes és páros versenyszámokban, amelyet a találkozó weboldalán legkésőbb a találkozót megelőző 
napon nyilvánosságra kell hozni. 

• A sorsolás véglegesítése és a csapatversenyek sorsolása a verseny előtti napon megtartandó technikai 
értekezleten történik a Versenybíróság, a Bizottság és a társaságok képviselőinek közreműködésével. 

• A kiemelések szabályozása: a legnagyobb teli tábla 50%-a, azaz 8-15 résztvevő esetén 4 kiemelt van, 16-
32 résztvevő esetén 8 kiemelt van, csoportok esetén a csoportlétszám max. 50%-a, azaz 4-es csoport 2 
kiemelt van, 3-as csoportban 1. 

• A sorsolás legyen irányított annak érdekében, hogy az azonos társaságbelieket szétválasszuk, de az 
irányítottság csak az első körre vonatkozik 

 

12. A verseny díjazása, pontozása: 

Valamennyi versenyszám I., II. és III. helyezettjei (páros versenyszám mind két tagja, csapat 
versenyszám mindhárom tagja), valamint a csapatversenyek „B”, „C”, „D” döntőinek helyezettjei kupa 
díjazásban részesülnek 



 
 
• egyéni és páros versenyszámokban a pontozás: 
 

I.     helyezés: 20 pont 
II.     helyezés: 14 pont 

                       III.-IV.  helyezés: 10 pont  

                                                   V.-VIII. helyezés:   4 pont 
• csapat versenyszámokban a pontozás:      

I.          helyezés: 30 pont /”A” döntő/ 
II.          helyezés: 24 pont /”A” döntő/ 
III.-IV.  helyezés: 18 pont /” A” döntő/ 
V-VIII. helyezés: 12 pont /8 csapatos” A” döntő,  
              vagy 6 csapatos 
 

„A” döntő és a „B” döntő I. és II. helyezett/ „B”, „C”, és „D” döntők résztvevői az elért eredményeikért 
pontokat nem kapnak; kivéve, a „B” döntő I. és II. helyezettjei (12-12 pont), amennyiben az „A” 
döntőben 6 csapat szerepel. 

 

• A páros tagjai a páros által megszerzett pontszám felét, a csapat tagjai a csapat által megszerzett 
pontszámnak a csapatlétszámmal osztott hányadát kapják. 

• A vigaszversenyek helyezettjei a főtábla helyezettjei pontszámának felét kapják, mely által elért pontokat 
csak a  társaságok közötti pontversenybe kell figyelembe venni, a ranglistába nem. 

• Ha egy versenyszámban az indulók száma 5, vagy annál kevesebb, annak eredményei a fent 
meghatározott pontokhoz képest fele pontszámmal vehetők figyelembe. 

Díjazzuk a legérettebb és a legfiatalabb versenyzőt, továbbá a legsportszerűbb csapatot, vagy 

versenyzőt. 

13. „Legeredményesebb társaság” kupa: 

A Legeredményesebb társaság kupa odaítélése a 12. pontban felsorolt pontozások alapján kerül 
kiszámításra. 
 

14. A verseny részvételi díjai: 

 
Nevezési díj: 

»az ÁVSZ 12. a)- c) alá tartozó társaságok részére: 8.000 Ft/fő kísérő részére: 5.100 Ft/fő. 
»egyéb szervezetek részére: 15.000 Ft/fő 
 
 
Ellátási díj: 21.700 Ft/fő 

Az ellátási díj tartalmazza: 2022. június 10-én vacsorától június 12-én ebédig a három főétkezést 
itallal, két reggelit, valamint egy hidegcsomagot 
Szállás díj: 9.400 Ft/fő 
Szállás díj tartalmazza: 2021. június 10-én, 11-én a szállást 2 ágyas szobákban ÁFA-val, IFA-val. 
 



 
15. Nevezés, számlázás:  

a) Nevezés (jelentkezés) 
A versenyre a jelentkezést a mellékelt nevezési lapokon kérjük elektronikus formában 

(szkennelt aláírt, valamint pecséttel ellátva) 

 
SZERKESZTHETŐ formátumban a következő címre elküldeni: asztalitenisziparagi2022@mvm.hu 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022. május 03. Kedd 

Az esetleges nevezési módosításokat is a fenti címre kérjük küldeni. 
 

b) Számlázás: 

A 2007. évi CXXVII. tv. 55-56.§-ai alapján utólag a rendezvényt követően, az Összesítő Nevezési 
Lap alapján számlát állítunk ki.  A számla végösszegét az MVM SE Erste Banknál vezetett 
11600006-00000000-56662427 számú számlájára kérünk átutalni, a számlán szereplő fizetési 
határidőig. 

16. Adatvédelem: 
A versenyző a nevezése leadásával hozzájárul ahhoz, hogy az MVM SE a nevezésben szereplő adatait a 
verseny megszervezése érdekében Adatkezelőként kezelje, és a nevét, valamint a versenyen a róla 
készült kép- és hanganyagokat publikálhassa. 

17. Információk:  

A versennyel kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást ad: 
       Verseny és sportszakmai kérdések – Urbán Erika +36 20 323 1068 

       Nevezés, szállás és ellátás – Makkai Katalin  +36 20 502 2015 

 

18. Egyébktudnivalók:  
A szállást június 12-én vasárnap 16 óráig el kell hagyni! A parkolás a szálloda zárt kamerával 
megfigyelt parkolójában ingyenes. 
 

Várjuk a jelentkezéseket!  

Üdvözlettel: a szervezők! 

Budapest, 2022. április 12. 

 

 

mailto:asztalitenisziparagi2022@mvm.hu


 

P R O G R A M 

 
2022. június 10. (Ppéntek) 

 

16:00 -  Érkezés, elhelyezés a Tata Tatai Olimpiai Központ – Nemzeti 

  Sportközpontok - Tatai edzőtábor, 2890 Tata Baji út 21.  

16:00 - 20:00  Szabadprogram – a versenyzőknek uszoda használat 

18:00 - 19:00  Vacsora az étteremben 

19:00 -  Sportági Értekezlet: TISZTújító – megerősítő választás, sorsolás-technikai 

részletek megtárgyalása 

 

2022. június 11. (szombat) 

 

  
6:30   -      7:30 Reggeli az étteremben 

  8:00   -      8:15 Megnyitó a sportcsarnokban  

  8:20   -    18:00 Verseny a sportcsarnokban  

12:00   -    13:45 Ebéd  

15:00   -    18:00 Szabadprogram - Uszodahasználat lehetőség 

19:00   -    24:00 Gálavacsora és bankett, eredményhirdetés a konferenciateremben 

 

2022. Ajúniusszeptejúnius 12. (Vvasárnap) 

 

  6:30   -     7:30 Reggeli a konferenciateremben 

  8:30   -   12:30 Verseny folytatása döntő a sportcsarnokban 

12:30   -   13:00 Eredményhirdetés a konferenciateremben 

13:00   -   14:30 Ebéd a konferenciateremben 

 

 

 

A programváltozás jogát a rendezőség fenntartja! 


