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1. A találkozó célja: A villamosenergia-ipar hagyományainak megőrzése, az egészséges 

életmód, a sport és a teke-sportág népszerűsítése, az emberi kapcsolatok erősítése, az 

aktív pihenés népszerűsítése és a sportbarátság ápolása. 

 

2. A találkozó rendezője:  MAVIR ZRt. 

 

3. A találkozó fővédnöke: Biczók András, a MAVIR ZRt. elnök-vezérigazgatója 

 

4. A találkozó szervezője:  MAVIR Sport Egyesület;  

Szervező Bizottság vezetője: Májer Milán a MAVIR SE ügyvezető elnökhelyettese  

 

5. A találkozó időpontja:  2022. november 4-6. 

 

6. A találkozó helye:   Vilati Center, Eger, Cifrakapu u. 160.  

 

7. A résztvevők szállása: Thermal Park**** Hotel & Kemping & Étterem,  

Egerszalók, Thermal kemping sor 1-3.  

 

8. Nevezési feltételek: 

Az Általános- és a Teke Sporttalálkozók Versenyszabályzatban meghatározott munkáltatói 

szervezetek munkavállalói, tisztségviselői, nyugdíjasai és a családtagok. 

 

9. Nevezés: 

Előnevezés (kötelező): 2022. október 14. 12:00 

Végleges nevezés: 2022. október 21. 12:00 

A nevezési lapokat az iparagi@mavir.hu címre legkésőbb a fenti határidőig történő 

beérkezéssel aláírva (PDF) kérjük megküldeni! 

 

10. A találkozó részvételi díja: 

Nevezési díj:   8.300 Ft/fő (ÁFÁ-val) az ÁVSZ 12. a)- c) alá tartozó társaságok részére  

 15.300 Ft/fő (ÁFÁ-val) egyéb szervezetek részére 

 

Kísérő nevezési díj:   7.000 Ft/fő (ÁFÁ-val)  

 

Ellátási díj:  18.260 Ft/fő étkezések péntek vacsorától – vasárnap ebédig + bankett 

 (lehetőség van az éjszakák számával az ellátás mennyiségét is 

csökkenteni!) 

Szállásdíj (IFA-val): 19.280 Ft/fő szállás péntek, illetve szombat éjszaka IFA-val  

 

Részvételi díj: 

Versenyzőknek:  45.840 Ft  

Kísérőknek:   44.580 Ft  

Támogatásra nem jogosult, egyéb szervezetek versenyzőinek: 52.840 Ft 

 

mailto:iparagi@mavir.hu
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11. Lemondási feltételek: 

• A találkozó kezdetét megelőző 14. napig (2022. október 21-ig) a részvétel 

díjmentesen lemondható. 

• Október 21. - 28. között a részvétel lemondása esetén a nevezési díj és a szállásdíj 

50%-a fizetendő ki. 

• Az október 29-én vagy azt követően történő lemondás esetén a teljes részvételi díj 

(nevezési díj, szállásdíj és ellátás díj) 100%-a fizetendő ki.  

 
12. Információk:  

A versennyel kapcsolatosan felvilágosítást adnak:  

• főszervező: Májer Milán (+36 20 359 5751) 

• vagy bármely kérdés esetén e-mailben: iparagi@mavir.hu 

 

 
Mellékletek: Találkozó programja 

   2022. évi Találkozó Versenyszabályzata 

Nevezési lap és csoportos bejelentkezési lap 

 

 

 

Fontos! 

 

Tájékoztatjuk a találkozóra jelentkező sporttársakat, hogy a 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. 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 rendezvényen történő részvétel védettségi igazolványhoz 

nem kötött. Kérjük azonban, hogy a részvételre jelentkezők kövessétek figyelemmel a 

szabályok esetleges változását. Amennyiben a kormányzati intézkedések alapján a 

szervezőknek a részvételt ismét védettségi igazolvány meglétéhez kell kötniük, a részvétel 

lemondása a lemondási feltételekben (11. pont) leírtak szerint lehetséges! 

 

mailto:iparagi@mavir.hu
http://www.vitsport.hu/dokok/menupontok/4/2/7/1/adatkezelesi_tajekoztato_az_iparagi_sporttalalkozok_resztvevoi_reszere.pdf
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XXXII. VILLAMOSENERGIA-IPARI TEKETALÁLKOZÓ 

PROGRAMJA 

 
2022. november 4. (péntek) 

14.00 – 17.00 Versenyzők és kísérők érkezése, 

szálláshelyek elfoglalása, regisztráció 

Thermal Park**** Hotel & Kemping & 

Étterem, Egerszalók (Hotel) 

14:00 – 18:00 Csapat és egyéni verseny (Előzetes 

egyeztetés alapján, az érintett csapatokat 

a találkozó előtt hét nappal értesítjük.) 

Vilati Center, Eger 

14:00 – 18:30 Fakultatív program: Wellness a hotelben Hotel wellness részleg 

18:40 – 19:00 Megnyitó a hotel éttermében Hotel étterem 

19:00 – 21:00 Vacsora, kötetlen beszélgetés Hotel étterem 

20:00 – 21:00 Sportági- és csapatvezetői értekezlet, 

technikai részletek megtárgyalása 

Hotel konferenciaterem 

2022. november 5. (szombat) 

07:00 – 09:00 Reggeli Hotel étterem 

08:00 – 19:00 Csapat és egyéni verseny (Gurítás rendje: 

2 sor férfi, 1 sor női csapat) 

Vilati Center, Eger 

13:00 – 15:00 Ebéd Ködmön Csárda – Szépasszonyvölgy, 

Eger 

10:00 – 13:00 Fakultatív program: QR kódos felfedező 

játék Egerben 

Eger 

20:00 – 23:00  Gálavacsora 

Tervezett program: Hanti Band élő zenei 

koncertje 

Hotel étterem 

2022. november 6. (vasárnap) 

07:00 – 09:00 Reggel Hotel étterem 

08:00 – 13:00 Egyéni verseny (Gurítás rendje: 2 sor férfi, 1 

sor női csapat) 

Vilati Center, Eger 

13:00 – 15:00 Ebéd Ködmön Csárda – Szépasszonyvölgy, 

Eger 

15:00 – 15:30 Eredményhirdetés, díjkiosztás, a találkozó 

zárása 

Ködmön Csárda – Szépasszonyvölgy, 

Eger 
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XXXII.VILLAMOSENERGIA-IPARI TEKETALÁLKOZÓ 
 

VERSENYSZABÁLYA 

 

Versenybizottság vezetője, sportszakmai kérdések:  

Tóth Pál  +36(30)930-3938  

 

Versenybizottság tagjai:  A technikai értekezleten megválasztott +2 fő 

 

A találkozó résztvevői: 

A Villamosenergia-ipari sporttalálkozók általános versenyszabályzata, valamint a jelen 

szabályzat előírásai szerint a találkozókon az iparági munkáltatói szervezetek 

képviseletében azok munkavállalói, tisztségviselői, nyugdíjasai és előzőekben felsoroltak 

hozzátartozói vesznek részt. 

Az egy társaság (csoport) által nevezett indulók és csapatok száma nincs korlátozva. 

 

A találkozó jellege:    

A versenyszámokban a találkozók alapvető amatőr jellege miatt kizárólag amatőr, a 

Nemzeti Bajnokság Szuperligájában az adott évben nem versenyző személy nevezhető. A 

verseny tisztasága érdekében a Sportági Bizottság a végleges nevezést követően a 

Magyar Teke Szövetség segítségével ellenőrzi a nevezett versenyzőket. 

A verseny rendezője az előzetes és végleges nevezéseket a találkozót megelőzően 

három, illetve egy héttel köteles a Sportági Bizottságnak ellenőrzés céljából megküldeni. 

Ha valamely társaság Szuperligában induló versenyzőt nevez, a verseny rendezője – a 

Sportági Bizottság ellenőrzése alapján – értesíti erről a társaságot, és felhívja a nevezés 

módosítására. Amennyiben a társaság a nevezést nem módosítja, akkor a rendező a 

minősítéssel rendelkező versenyzőt tartalmazó csapatot kizárja a nevezők közül. 

A Villamosenergia-ipari Sporttalálkozók Általános Versenyszabályzata 13. pontjában 

meghatározottak szerint, a versenyen a hozzátartozók az egyéni- és csapatversenyben is 

nevezhetők. 

 

Versenyszámok: 

Női csapatverseny (3 fős)  

Női egyéni verseny  

Férfi csapatverseny (3 fős)  

Férfi egyéni verseny  

Vegyes páros verseny (előre meghatározott párok)  

Összetett csapatverseny (előre meghatározott női és férfi csapat eredménye) 

 

Verseny lebonyolítása: 

A gurítások száma:  

A csapatversenyben (egyéni kvalifikációban) és az egyéni döntőben egyaránt 2 x 15 teli 

+ 10 tarolás. 
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A versenyzők kötelesek a verseny folyamatát figyelemmel kísérni és a versenybíró hívására 

a pályát haladék nélkül elfoglalni, a gurításokat ütemesen végrehajtani. A későn érkező 

versenyző a versenybíró által meghatározott időpontban léphet pályára, vagy ha az nem 

lehetséges, a versenyből kizárható. 

Csapatverseny:  

Az első versenynapon (szombaton, illetve amennyiben a jelentkezők létszáma indokolja, 

már péntek délutántól) kerül lebonyolításra a csapatverseny. A péntek délutáni pályára 

lépés lehetőségét a Versenybizottság egyezteti a csapatvezetőkkel. 

A csapatok tagjai a névszerinti nevezésnek megfelelő csapatösszeállításban teljesítik az 

első 50 vegyes gurítást. Az esetleges sérülés esetén a tartalék (csak egyéni versenybe 

nevezett) versenyzővel lehet cserélni. Női csapatversenyben az a csapat vehet részt, 

melynek minden tagja nő. A vegyes csapatok a férfi csapatversenybe kerülnek 

besorolásra. 

A csapatverseny eredményét a három versenyző által elért összesített eredmény alapján 

hirdetjük ki. 

Azonos ütött fa esetén a jobb tarolást elérő csapat a nyerő. Ha a tarolás eredménye is 

azonos lenne, akkor a kevesebb ürest gurító helyezése jobb. 

Egyéni verseny:  

Az egyéni verseny résztvevői a csapatversenyben nevezettek (automatikusan), illetve 

csak az egyéni versenyre nevezettek. 

A verseny kétfordulós (kvalifikáció + döntő) az alábbiak szerint: 

A csapatversenyben résztvevők eredménye egyúttal az egyéni verseny kvalifikációjának 

eredménye is. Ez, illetve a csak egyéni indulók, csapatverseny utáni - ugyanolyan gurítás 

számú kvalifikációja - jelöli ki az egyéni döntő résztvevőit. Az elért eredmények alapján 

felállított rangsor szerint a döntőben 40 férfi és 16 nő vesz részt. A rendezők, ha azt az 

indulók létszáma, a pálya adottsága, a verseny lebonyolításának egyéb körülményei 

lehetővé teszik, emelhetik vagy csökkenthetik a döntőben résztvevők számát, a Sportági 

Bizottság hozzájárulásával. A döntő résztvevőinek létszáma a verseny megkezdése előtt 

megtartott csapatvezetői értekezleten kerül véglegesítésre a csapatvezetőkkel történt 

egyeztetést követően. Az egyéni verseny résztvevői csak a vasárnapi döntőn, a többi 

bejutott versenyzővel együtt léphetnek pályára a sportszerűség jegyében. Aki nem tud 

részt venni a vasárnapi döntőn, annak a csapatvezetőjének jeleznie kell a visszalépést a 

Versenybíróság vezetőjénél a csapatversenyek befejezéséig. 

Ha valaki valamilyen okból visszalép a döntőben való részvételtől, sorrendben a 

következő léphet a visszalépő versenyző helyére. A végső eredmény a kvalifikáción és a 

döntőn elért eredményeinek összesítéséből adódik, illetve a döntőbe nem jutottak esetén 

a kvalifikációs eredmény alapján. Azonos ütött fa esetén a jobb tarolás dönt, ennek 

esetleges egyenlősége esetén a döntőben elért tarolás jobb eredménye dönti el a 

sorrendet. Ha ez is megegyező, akkor a kvalifikáción és a döntőn a kevesebb üres gurítás 

számít. 

Vegyes páros verseny:  

A csapatvezető által, a nevezési lapon megadottak szerint egy férfi és egy női versenyző 

által, az egyéni kvalifikáción végrehajtott gurítás sorozat értékelésének összesítése alkotja 

a vegyes páros verseny eredményét. Kizárólag csak azonos társaság (csoport)-hoz 

tartozók (társaságok versenyében együtt induló) alkothatnak egy-egy párost. 
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Sorsolás:  

A találkozó első napjára (péntek) azok a társaságok versenyzői sorsolhatók, akik –az 

előzetes egyeztetés alapján– a megfelelő időben való érkezést és játékot vállalják. 

A többi versenyző sorsolására a péntek esti technikai értekezleten kerül sor. 

A versenyen hivatásos játékvezetők működnek közre, akik első fokon jogosultak és 

felelősek a szabályok betartatásáért. 

A viták elkerülése érdekében az a szabály, hogy csak az az eredmény számít, amit a 

tekepálya automata megad. 

Reklamáció:  

Ha a találkozón a versenyszabályzatba ütköző vagy nem szabályozott esemény adódik, 

az ellen bármely résztvevő csapat vezetője kifogással élhet a versenybíróságnál, az adott 

versenynap lezárásáig. A versenybíróság köteles az adott versenynap lezárása után 1 

órán belül elbírálni a reklamációt és azt közölni a kifogással élő csapat vezetőjével. 

 

A verseny díjazása:  

Egyéni versenyszámokban: I-III. helyezett serleg + oklevél, a IV-VIII helyezett oklevél. 

Csapat versenyszámokban: I-III. helyezett csapatonként serleg + minden csapattagnak 

oklevél, a IV-VIII helyezett minden csapattagnak oklevél. 

Vegyes páros versenyszám: I-III. helyezett serleg + oklevél, a IV-VIII helyezett oklevél, 

mindkét versenyzőnek. 

Értékelt versenyszámok: 

Női egyéni verseny 

Női csapatverseny 

Férfi egyéni verseny 

Férfi csapatverseny 

Vegyes páros 

Összetett csapatverseny 

Különdíjak: 

• a legjobb taroló (női és férfi versenyző) 

• legjobb teliző (női és férfi versenyző) 

• legtöbb 9-est gurító (női és férfi versenyző) 

A Legeredményesebb Társaság Kupa: 

Oklevél és serleg, melyek odaítélésének módjáról a pénteki sportértekezlet dönt. 

Villamosenergia-ipari Teketalálkozók Örökös Bajnoka: 

Az iparági Teke Versenyszabályzat szerint.  
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Egyéb információk: 

1. A versenyszabályokat mindenki köteles betartani! A szabálytalanságot elkövetőt a 

versenybizottság kizárhatja. 

2. A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, az esetlegesen előforduló 

balesetekért a rendező szervezetek felelősséget nem vállalnak. 

3. Pénteki és szombati napon a Hotel wellness részlege a résztvevők rendelkezésére áll 

a megadott nyitvatartási idő alatt, elősegítve a regenerálódást. 

4. A szombati versenynapon a szervezők biztosítják a hotel és a pálya, illetve az ebéd 

helyszíne közötti közlekedést. A bérelt buszok meghatározott menetrend szerint 

közlekednek. 

 

 

 

 

 

 

Kellemes időtöltést és jó gurítást kíván a 

MAVIR ZRt. és a MAVIR Sport Egyesület! 
 


