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B E VE Z E T Ő 

 

 

A XXXIX. Villamosenergia-ipari Sítalálkozó házigazdája az MVM Mátra Energia Zrt. 

 

A verseny helyszíne Mátraszentistván Sípark. 

A találkozó célja a több, mint 100 éves villamosenergia-ipar hagyományainak megőrzése, az 

egészséges életmód, a sport és a sí sportág népszerűsítése, az emberi kapcsolatok erősítése. 

 

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt, az iparági társaságok munkavállalóit, 

tisztségviselőit, nyugdíjasait és közvetlen családtagjaikat, várjuk a versenyzők jelentkezését. 

A találkozóra a villamosenergia-iparági sporttalálkozók Általános Versenyszabályzata szerint, 

az 1. számú függelékében felsorolt társaságoktól fogadunk el nevezéseket. 

 

Kérjük, hogy a cégszerűen aláírt nevezéseket 2023. január 16-ig az MVM Mátra Energia Zrt. 

szervezőbizottság levélcímére vagy e-mail címére megküldeni szíveskedjenek: 

 

MVM Mátra Energia Sítalálkozó 2023. Szervezőbizottság, 3271 Visonta, Erőmű utca 11. 

bela.bardos@mert.hu 

 

Bízunk abban, hogy a találkozó hozzájárul a hagyományok fenntartásához és valamennyi 

résztvevő kellemes emlékekkel gondol vissza rendezvényünkre. 

 

Sítalálkozó 2023 Szervezőbizottság 
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T Á J É K O Z T A T Ó 

 

a 2023. évi Villamosenergia-ipari Sítalálkozóról 

  

 

 

A találkozó időpontja: 2023. február 2-3.  

 

A találkozó helyszíne:  Mátraszentistván  

 

A találkozó rendezője: MVM Mátra Energia Zrt / Mátra Sportegyesület 

  

                                              

Főrendező:  Bárdos Béla kiemelt szakértő 

 

Levélcím: MVM Mátra Energia Zrt. 

 3271 Visonta, Erőmű utca 11.  

 Sítalálkozó 2023. szervezőbizottság 

 E-mail: bela.bardos@mert.hu 

 

Információ:  

 Banka Zsolt technikai felelős 

 Telefon: (30)  939 2494 

 

Rendezvényi honlapfelelős: Banka Zsolt  

  zsolt.banka@mert.hu 

 

 

A versennyel kapcsolatos információk a sportegyesület saját honlapján: 

 www.matrase.hu
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TERVEZETT PROGRAMOK 

 

 

 

 

2022. február 2. csütörtök 

 

9.00 órától Csapatok regisztrációja (ajándékcsomagok, étel- és 

italutalványok átadása) Rajtszámok kiosztása, síbérletek 

átvétele a Sípark körbárjában GPS:47.92280115350905, 

19.873353310318457 

9.30 óra Edzés, szabad síelés  

 Közben ebéd a sípályán lévő sátorban   

                  

este Sportbizottsági ülés (időpont, helyszín egyeztetés alatt) 

                                

2022. február 3. péntek 

9.30 óra Verseny rajtja  

 Közben ebéd a sípálya éttermében sípályán lévő sátorban 

                     

20.00 órától          , Eredményhirdetés, Sportbál  

                               AVAR Hotel Mátrafüred 
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VERSENYEK ISMERTETÉSE  

Versenyrendező:  Banka Zsolt 

 

Versenybíróság:               Záprel Imre, Merva Eszter, Varjú  Béla,Ormódi Béla 

 

Versenytitkár:   Merva Eszter 

 

A verseny jellege: Egyéni és csapat alpesi síverseny,  

 férfi-női nemek szerint 

 

Versenyszám: Óriás műlesiklás 

 

Egyéni versenyek:  Mini korcsoport: 2015 és az ez után születettek 

 Gyermek: 2011 – 2014 

 Serdülő: 2007 – 2010 

 Ifjúsági: 2002 – 2006 

 Felnőtt:  1989 – 2001 

 Senior I.: 1978 – 1988 

 Senior II.: 1963 – 1977 

 Senior III.: 1962 és az ez előtt születettek 

(A besorolás nemzetközi sí szövetség korosztály módosítását követve készült.) 

 

Megjegyzés: 

A mini korcsoport és a snowboard nem számít bele a csapatértékelésbe. 

A versenyszabályzat letölthető a www.vitsport.hu versenyszabályzatok alatt. 

 

 

A verseny díjazása:  

 

 Egyéni 1. hely:   serleg + érem + oklevél 

 Egyéni 2. és 3. hely:  érem + oklevél 

 Csapatverseny:   vándorserleg  

 Legeredményesebb társaság:  vándorserleg  

 

http://www.vitsport.hu/


XXXIX. VILLAMOSENERGIA-IPARI SÍTALÁLKOZÓ 

 

 

6 

 

 

Vándorkupák 3 fős csapatok részére  

 

I. Korhoz kötött senior kupa 

A senior korcsoportokban szereplő nők és férfiak részére. 

 

II. Legjobb időket elérő versenyzők abszolút kupája 

 

Bármilyen korcsoportban induló női és férfi versenyzők részére. 

 

III. Családi Vándorkupa (1 db)  

 

Nevezés feltétele:  

− legalább 3 fő indul a versenyen,  

− legalább 1 fő szülő indulása szükséges,  

− legalább 1 fő iparági dolgozó legyen, 

− nevezéskor jelezni kell részvételüket a családi versenyen.  

 

Eredményszámítás:  
 

A család tagjai attól függően, hogy melyik korcsoportban indulnak, időjóváírást kapnak az 

elért idejükből az alábbiak szerint: 

férfiak    nők 

Senior III. és mini korcsoport  -15%  -20% 

Senior II. és gyermek    -10%  -15% 

Senior I. és serdülő        -5%  -10% 

Felnőtt és ifjúsági         0%    -5% 

 

Az így kialakult időket összeadjuk, és családonként a három legjobb idő figyelembevételével 

áll össze az adott család ideje. 

 

A családi kupában a mini korcsoportban indulók eredményei is figyelembe veendők. 

 

Csak az a család értékelhető, ahol az iparági dolgozó szabályosan célba érkezett. 
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IV. Legeredményesebb társaság kupa  
 

 

Nevezés feltétele: A kupát az a társaság nyeri el, aki a versenyek során az egyéni 

eredményeket összesítve a legtöbb pontot éri el. 

 

Pontozási rendszer: 

I. 10 pont 

II.   6 pont 

III.   4 pont 

IV.   3 pont 

V.   2 pont 

VI.   1 pont  

 

Holtverseny esetén a legjobb helyezések összevetése dönt. 

 

 

V.    Legeredményesebb villamosenergia-ipari dolgozói csapat vándorkupa 

 

A kupát az a társaság nyeri el, akinek a nevezett iparági versenyzői az egyéni eredményeket 

összesítve a legtöbb pontot érik el. Ennek megfelelően az értékelésbe a hozzátartozók nem 

számítanak bele. 

Pontozási rendszer: 

I. 10 pont 

II.   6 pont 

III.   4 pont 

IV.   3 pont 

V.   2 pont 

VI.   1 pont  

 

Holtverseny esetén a legjobb helyezések összevetése dönt. 

 

A versenyen csak balesetbiztosítással rendelkezők indulhatnak!  

A versenyen sí fék és bukósisak használata kötelező! 

 

A versenyen előforduló balesetekért, saját vagy mások személyében okozott kárért a 

rendezőség semmiféle felelősséget nem vállal.  

 

A versenyre kiadott rajtszám elvesztéséért, illetve vissza nem szolgáltatásáért a csapatok  

8.000 Ft-ot kötelesek a technikai rendezőségnek megtéríteni (Mátra Sportegyesület). 

 

 

A verseny végeztével ne feledjék az elégedettségi lap kitöltését és megküldését a 

Villamosenergia-ipari sportbizottság részére. 
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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK  

 

 

 

Nevezési díj az AVSZ 12.a)-c)     felnőtt              18 év alatt          12 év alatt         kísérők 

alá tartózó társaságok részére: 26 000 Ft 24 000 Ft 22 000 Ft 20 000 Ft 

Egyéb szervezetek részére: 33 000 Ft 30 000 Ft 28 000 Ft 20 000 Ft 

 

 

 

Szállásdíj díj, Ellátási díj: Mivel a társaságok önállóan foglalnak, ezek költségei külön 

jelentkeznek. 

. 

 

Utazás:   

A sítalálkozóra történő oda- és visszautazás biztonságáért a rendező Mátrai Erőmű 

nem tud felelősséget vállalni, annak megszervezése társaságonként történik.  

 

Minden csapat saját maga gondoskodik az autóbusz, autó műszaki állapotáról, és a 

hóviszonyoknak megfelelő felkészítéséről. 

            A szállodák és a sípálya közötti utazáshoz külön bérelt autóbuszt biztosítunk. 

 

            Végleges jelentkezési határidő: 2023. január 16. 

 

 

Az előzetes létszámra és szállásra vonatkozó előzetes jelentkezéseket 2022. 

december 13-ig várjuk!  Ezek alapján tudjuk a szállodák félé a foglalásokat 

jelezni és a szerződéskötéshez a kapcsolatot megszervezni ugyanis a 

szállásfoglalások esetén a térítésmentes lemondás határideje  

2022. december 24. 
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                AZ ESEMÉNY MENETE, HATÁRIDŐK  

 

A rendezvény csütörtöki- pénteki napokon kerül megrendezésre. A részvételi díj a két napi 

síelést, a pénteki versenyt, a két napi helyszíni meleg étkezést és a frissítőket, valamint a 

péntek esti közös eredményhirdetést, sportbált tartalmazza.  A résztvevő társaságok csapatai a 

szállásfoglalást önállóan kell, hogy intézzék. A szervezőbizottság minden segítséget megad a 

kapcsolatfelvételhez és foglalások koordinációjához.  

• Az előzetes létszámra és szállásra vonatkozó előzetes jelentkezéseket 2022. december 13-

ig várjuk! Ezek alapján tudjuk a szállodák félé a foglalásokat jelezni és a 

szerződéskötéshez a kapcsolatot megszervezni ugyanis a szállásfoglalások esetén a 

térítésmentes lemondás határideje: 2022. december 24. 

• Végleges nevezéseket 2023.  január 16-ig várjuk. 

• A beérkezett nevezések alapján már a versenyt megelőzően megtörténik a rajtlista 

összeállítása, a rajtszámok kisorsolása. 

• A helyszínen nem áll módunkban további módosítást elfogadni. A rajtszámok a 

versenyzőknek való átadása a regisztráció során történik.  

• Az eredményhirdetés és záró rendezvény helyszíne a jelentkezők számától függően 

változhat, melyről időben tájékoztatjuk a csapatokat.  

• A találkozó fontos része a sí sportági értekezlet melyet a sí sportági bizottság készít 

elő vitaanyagokkal és bonyolít le a helyszínen. Helyszínéről és időpontjáról később 

lesz döntés, amelyről időben tájékoztatjuk a csapatokat.   

• A verseny befejeztével kerül kiküldésre a végszámla.  

• A verseny teljes időtartama alatt be kell tartani az országos járványügyi előírásokat, 

valamint a Mátraszentistváni Sípark és a szállodák pandémiás helyzetre kiadott 

szabályait.  

• Igény esetén a Mátra Sportegyesület iskolai kikérőt biztosít a résztvevő tanulóknak. 

• A  sportesemények tisztaságának és átláthatóságának érdekében nyilvános rajtlista és 

eredménylista készül a nevezőkről. A rajtlista tartalmazza a versenyző nevét, születési 

évét, nemét, egyesületét, cégét és az adott versenyen érvényes korkategóriáját. Ennek 

alapján mindenki láthatja, hogy kivel versenyez. Résztvevőink a versenyekre való 

benevezéssel hozzájárulásukat adják felsorolt adataiknak a nyilvános rajt- és 

eredménylistákban való közléséhez. A rajtlistákat legkésőbb a verseny évét követő év 

végéig tesszük közzé. 


