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1. A verseny célja:   

A Villamosenergia-ipar hagyományainak megőrzése, 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:  

Jamniczky Zsolt az E.on Hungária Zrt. vezérigazgató helyettese és 

Cserpalkovics András, Székesfehérvár város polgármestere 

4. Szervező bizottság:  
Szilágyi Adél  adel.szilagyi@eon-hungaria.com    +36 30 385 6591 
Pallagi Róbert  robert.pallagi@elmu.hu       +36 1 238 2338 

   Nemesházi László  laszlo.nemeshazi@elmu.hu       +36 20 934 4232 
  

  

5.  A verseny helyszínei:  

Verseny: Székesfehérvár, Kiskút úti teniszpályák 

Versenybíróság vezetője: Galambos Gábor 

Szállás: 

Sport Hotel (8000 Székesfehérvár, Farkasvermi u 224.)  

Petra Hotel (8-as főút mellett AVIA üzemanyagtöltő állomás mellett)   

Étkezés: Reggeli a szálláshelyen,  

  az összes többi étkezés Székesfehérvár, Kiskút úti teniszpályán 

 

 

6. A versenyen nevezhető játékosok köre:  

Egyéniben – az Általános Versenyszabályzatban meghatározott munkáltatói szervezetek 

munkavállalói, tisztségviselői, nyugdíjasai és hozzátartozóik. Azok, akik az adott versenyév január 1.-én 

szerepelnek az MTSZ férfi ranglista első kétszázban, MTSZ női ranglista első százban, BTSZ ranglista 

első tízben, ITF és ITF szenior ranglistán csak a szuper ligában indulhatnak. 

Hozzátartozónak számít a házastárs (bejegyzett élettárs), a gyermek, testvér és unoka. 

Párosban – a páros számok egyik tagja legyen az Általános Versenyszabályzatban meghatározott 

munkáltatói szervezetek munkavállalója, tisztségviselője vagy nyugdíjasa, míg a másik tagja lehet 

munkavállalónak, tisztségviselőnek vagy nyugdíjasnak a hozzátartozója is. Hozzátartozónak számít a 

házastárs (bejegyzett élettárs), a gyermek, testvér és unoka.  

Női páros és Családi vegyespáros kategória esetében mindkét versenyző lehet hozzátartozó. 

 
 

mailto:adel.szilagyi@eon-hungaria.com
mailto:robert.pallagi@elmu.hu
mailto:laszlo.nemeshazi@elmu.hu


 

XXXVII. Villamosenergia-ipari Tenisztalálkozó – Székesfehérvár, 2022. augusztus 25-28. 

 
 

 

Indulási feltételek  

Egy versenyző (kivéve a Szuper Ligában indulókat - 2022 próba évben) az adott versenyen legfeljebb 

két – nem vigasz – versenyszámban indulhat, egy egyéniben és egy párosban, vagy ha egyéniben nem 

indul, akkor az egyik egynemű párosban és az egyik vegyes párosban. Egy versenyző csak egy vigasz 

versenyszámban indulhat és csak akkor, ha a vigasz versenyszám indításakor már egyetlen más 

versenyszámban sincs versenyben. A Vigasz verseny indítása szombat délután történik a normál 

verseny aktuális lebonyolításától függően. 

Idősebbek a fiatalabbak között indulhatnak, fordítva nem. 

 

7. Versenyszámok:  
 

Na/f - női egyéni (az aktuális versenyévben indulók életkor szerinti sorba rendezése és az 
így kialakult lista felezése , két egyenlő nagyságú korcsoportban ) 

F1 - férfi egyéni (az aktuális versenyévben indulók életkor szerinti sorba rendezése és az 
így kialakult lista harmadolása alapján az alsó harmad) 

F2 - férfi egyéni (az aktuális versenyévben indulók életkor szerinti sorba rendezése és az 
így kialakult lista harmadolása alapján a középső harmad) 

F3 - férfi egyéni (az aktuális versenyévben indulók életkor szerinti sorba rendezése és az 
így kialakult lista harmadolása alapján a felső harmad) 

F65 - férfi egyéni (a 65. évüket a verseny évében v. korábban betöltőknek) 
VPa/f - vegyes páros (az aktuális versenyévben induló párok életkor szerinti sorba rendezése 

és az így kialakult lista felezése alapján, két egyenlő nagyságú korcsoportban) 
VPcs - családi vegyes páros (korhatár nélkül házaspároknak, testvéreknek, szülő-gyermek 

pároknak) 
NP - női páros (korhatár nélkül) 
FPa/f - férfi páros (az aktuális versenyévben induló párok életkor szerinti sorba rendezése és 

az így kialakult lista felezése alapján, két korcsoportban az FP60 kategória 
megtartásával) 

FP60 - férfi páros (a 60. évüket a verseny évében v. korábban betöltőknek, a páros mindkét 
tagjára vonatkozik) 

SzL        - szuper liga: javaslatok alapján nevezhető férfi és női versenyzők  
(korhatár 60 év). Egyéniben   azok a játékosok indulhatnak, akik az adott versenyév 
január 1.-én szerepelnek az MTSZ férfi ranglista első kétszázban, MTSZ női ranglista 
első százban, BTSZ ranglista első tízben, ITF és ITF szenior ranglistán. Ezen felül a 
versenybizottság dönthet még a szuperliga résztvevőiről és a lebonyolítás menetéről. 

NV - női egyéni vigasz (korhatár nélkül) 
FV - férfi egyéni vigasz (korhatár nélkül) 
FPV - férfi páros vigasz (korhatár nélkül) 
VPV - vegyes páros vigasz (korhatár nélkül) 
 
Play&Stay  – gyermek fiú és lány 10 éves korig 

(jelentkezés függvényében több korosztály lehet) 
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8. Sorsolás:  
 
A verseny előtti napon, azaz augusztus 25-én 09.00 órától a Sportági Bizottság jelenlétében, a végleges 

nevezési lista alapján. A sorsolás pontos előkészítése és zavartalansága miatt a végleges nevezés 

indokolt esetben való változtatására a sorsolást megelőző nap 12 óráig van lehetőség. Ezen időpont 

utáni változtatásokat a Versenybíróságnak és Sportági Bizottságnak jogában áll nem figyelembe venni. 

A vigasz versenyszámok sorsolása – kiemelést nem alkalmazva – akkor történik, amikor minden normál 

versenyszámban befejeződött legalább az első forduló (általában a második versenynapon délben 

történik). 

 
9. A verseny lebonyolítása:  

 
Kiemeléssel, egyenes kieséses rendszerben. Amennyiben egy versenyszámban kevés a nevező, a 

Versenybíró a rendező lehetőségeinek figyelembevételével, dönthet a körmérkőzéses lebonyolítás 

mellett. Késés esetén a versenyzőre való várakozási időt a Versenybírónak van joga eldönteni a verseny 

zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. Általános alapelv, hogy az első versenynapon első körben 

pályára küldött versenyszámok mérkőzéseinél ez a pályára lépési időpont 11 óránál későbbi nem lehet. 

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

tovább haladása esetén – Versenybírói engedéllyel - ettől eltérni a várakozó versenyzőnek 

beleegyezésével lehet csak. 

Szuperliga esetében 8 indulóig 2 csoportban sorolt körmérkőzés lenne, 8 induló felett egyenes kiesés 

és a kiesők külön vígaszágon játszhatnak. 

 
10. Kiemelés  

 
Minden versenyszámban az aktuális versenyt megelőző három év versenyének eredményei alapján 

történik. Páros versenyszámokban a pár tagjainak összesített pontjai alapján történik a rangsor 

kialakítása. Amennyiben pontegyenlőség van két pár között, úgy, hogy az egyik párban csak az egyik 

tagnak van pontja, úgy a másik pár, ahol mindkét versenyzőnek van pontja, előrébb sorolódik.  A 

korosztályos versenyszámokban a korosztályt váltó versenyzők magukkal viszik a három éven belüli 

eredményeiket. Amennyiben egy versenyző, aki korábban a kvalifikált egyéni versenyszámban szerzett 

pontokat, jogosult normál egyéni számban indulni (nem szerepel a adott versenyév január 1.-én MTSZ 

férfi ranglista első kétszázban, MTSZ női ranglista első százban, BTSZ ranglista első tízben, ITF és ITF 

szenior ranglistán ), pontjai beszámításra kerülnek a normál egyéni versenyszámok kiemelésénél a 3 

éves időtáv figyelembevételével. 

A résztvevők rangsorát a társaságok értékelésénél (15. pont) alkalmazott pontozás 

figyelembevételével kell elkészíteni. A vigasz versenyszámokban elért helyezésért kapott pontok csak 

a társaságok közötti versenyben vehetők figyelembe, az egyéni és páros kiemelési ranglistáknál nem. 
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A kiemelési pontok verseny utáni aktualizálása a Sportági Bizottság feladata a versenyt megelőző 

ranglista és a rendező által publikált eredmény lista alapján. A verseny után érvényes listát legkésőbb 

a verseny évének utolsó napjáig kell feltölteni a VITSPORT Alapítvány honlapjára. A kiemelési pontokkal 

kapcsolatos észrevételeket legkésőbb a verseny nevezési határidejének lejárta előtt egy héttel lehet 

tenni. 

 

11. A mérkőzések tartama  
 
A mérkőzések a döntőig egy nyert játszmáig (8 játék) tartanak és 8/8 esetén döntő játékkal (Tie-Break) 

fejeződnek be. 

A döntőben a mérkőzések két nyert játszmáig (6 játék) tartanak, minden játszmában 6/6 után döntő 

játékkal (Tie-Break). Páros versenyszámokban egy nyert játszmáig (8 játék) tartó mérkőzés esetén, 4 

lejátszott játék után a következő fogadó játék kezdetekor egyszer van lehetőség a pároknak fogadó 

oldalt cserélni, úgy, hogy közben az adogató sorrend változatlan marad. 

Kedvezőtlen időjárás esetén, továbbá a résztvevők számára vagy a döntőbe jutottak személyi 

összetételére tekintettel a verseny rendezője, egyeztetve a sportági bizottsággal, a lebonyolítás módját 

megváltoztathatja. 

 

 

12. 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 minősítésre vonatkozó részt a versenybíróság ellenőrzi a helyszínen közzétett MTSZ, BTSZ, ITF és ITF 

szenior ranglista alapján. 

Ha a fenti intézkedések ellenére is adódik a versenyszabályzatba ütköző esemény, az ellen bármelyik 

résztvevő csapat óvással élhet. 

Az óvást a Sportági Bizottság bírálja el. Amennyiben a szabálytalanság bebizonyosodik, a vétkes 

csapatot ki kell zárni a csapatverseny értékeléséből és a szabálytalanul induló versenyző eredményét 

meg kell semmisíteni. 
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13. A csapatok értékelése 

 
Egyéni számokban a 7. pontban felsorolt versenyszámok mindegyikében az  

I . helyezés 10 pont 
II . helyezés 7 pont 
III-IV. helyezés 5 pont 
          V-VIII. helyezés 2 pont 

Párosban a páros tagjai a fenti pontszámok felét kapják. 

Szuper Liga versenyszámban induló versenyzőknek az egyéni számok szerinti pontokon kívül, alapból 

„3 motivációs” pont jár (2022 próba évben). 

Kevés indulós versenyszámokban a fenti pontszámok fele jár az aktuális versenyévben, azokban a 

versenyszámokban, ahol az indulók mindegyikének nem kell legalább 3 mérkőzést játszani a végső 

győzelem eléréséhez (7 induló esetén például egyenes kieséses lebonyolításban). Amennyiben az 

indulók mindegyikének nem kell legalább 2 mérkőzést játszania, akkor a versenyszámért nem jár pont. 

Vigasz versenyszámokban az egyéni versenyek pontszámának 50%-a jár. 

 

 

14. Verseny díjazása: 

 
Az I-III. helyezettek kupa és oklevél díjazásban, a verseny Legeredményesebb Társasága különdíjban 

részesül. A kupa odaítélése a 13. pontban felsorolt pontozások alapján kerül kiszámításra. 

 

15. Technikai és Sportági értekezlet: 

 

A Technikai értekezlet és a Sportági értekezlet a verseny előtt, Székesfehérvár, Kiskút úti 

teniszpályákon augusztus 25-én 19.30 órakor lesz. Ekkor lesz a tenisz versenybizottság választás is. 

 

16. Egyebek: 

 

- 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. 
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- Utazás: A Találkozóra 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 

Tenisztalálkozók 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:  2022. június 14. 

 

A nevezéseket 2022. június 17-én lezárjuk. Ez idő után a nevezésekkel kapcsolatosan csak korlátozottan 

tudunk változtatást elfogadni! 

 

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását! 

 

Tájékoztatjuk a részt venni szándékozókat, hogy nevezéshez szükséges személyes adatokat (ide értve      

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! 

 
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. 

http://www.vitsport.hu/Versenyszabályzatok
mailto:kristof.halmschlager@elmu.hu
http://www.vitsport.hu/
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19. Részvételi díjak : 
 

Teljes részvételi díj az ÁVSZ 12.a)-c) alá tartozó társaságok részére: 47.500 Ft/fő 
Teljes részvételi díj egyéb szervezetek részére: 54.500 Ft/fő 
Nevezési díj az ÁVSZ 12.a)-c) alá tartozó társaságok részére:   11.500 Ft/fő 
Nevezési díj egyéb szervezetek részére:  18.500 Ft/fő 
Nevezési díj kísérők részére:    3.000 Ft/fő 
Ellátás:  13.000 Ft/fő 
Szállás:           11.500 Ft/fő/1 éj 

 

Az ellátás és szállásdíj 3 nap / 2 éjszakára vonatkozik, pénteki érkezéssel. 
 

Részvételi díj a csütörtöki napon érkezőknek: 

Teljes részvételi díj az ÁVSZ 12.a)-c) alá tartozó társaságok részére: 61.000 Ft/fő 
Nevezési díj az ÁVSZ 12.a)-c) alá tartozó társaságok részére:   11.500 Ft/fő 
Ellátás:   15.000 Ft/fő 
Szállás:           11.500 Ft/fő/1 éj 

 

 

20. Előzetes programterv: 

 

2022. augusztus 25. csütörtök:  

18.00-tól csapatok érkezése, szállás elfoglalása, vacsora 

19.30 technikai - bizottsági értekezlet és új bizottsági választás 
 

2022. augusztus 26. péntek:  

06.30-08.00 reggeli a szálláson 

08.00-19.00 óráig verseny 

12.00-15.00 ebéd, 18.00-20.00 vacsora 
 

2022. augusztus 27. szombat:  

06.30-08.00 reggeli a szálláson 

08.00-19.00 óráig verseny 

12.00-15.00 ebéd 

20.00 órától gála vacsora 
  

2022. augusztus 28. vasárnap:  

06.30-08.00 reggeli a szálláson 

09.00 órától döntők és VIP/támogatóknak körverseny 

12.00-14.00 ebéd 

15.00 óráig szállás elhagyása 

 

Fakultatív program:  

 

2022. augusztus 26. péntek délután séta a Fehérvárcsurgó-i kastélyban „pincétől- padlásig”, és 

Székesfehérváron, a Máriavölgy u. 54 sz. alatti Bory-vár is meglátogatható önköltségen. 


