Villamosenergia-ipari tenisztalálkozók versenyszabályzata
1. A találkozók célja
A villamosenergia-ipar hagyományainak megőrzése, az emberi kapcsolatok erősítése, a teniszsport
népszerűsítése, a sportbarátságok ápolása.
2. A szabályzat hatálya
Jelen szabályzat hatálya az évente megrendezendő villamosenergia-ipari tenisztalálkozókra terjed ki.
3. A szabályzat érvényességi ideje: 2015. január 1-től határozatlan ideig.
4. A tenisztalálkozók ajánlott időpontja - minden évben a 32. héten.
A versenykiírás közzétételének határideje: április 30.
5. A tenisztalálkozó rendezője
A tenisztalálkozó rendezője a Villamosenergia-ipari Sportnaptárban – a Sportági Bizottság ajánlása
alapján – meghatározott gazdálkodó és/vagy civil szervezet. A Sportági Bizottság csak olyan
szervezetet ajánlhat rendezőnek, amely a jelen szabályzatban meghatározott versenyprogram
lebonyolításához szükséges számú pályát és a pályáktól gépkocsival max. 15 perc alatt elérhető,
megfelelő színvonalú szállást tud biztosítani.
6. A tenisztalálkozók ajánlott programja (kedvező időjárás esetén):
Törekednie kell arra, hogy a találkozó vasárnap legkésőbb 13 óráig befejeződjön, ennek érdekében a
lebonyolítást alakíthatja úgy a rendező, hogy szombat késő délután már néhány döntő megrendezésre
kerülhessen.
csütörtök este: Sportági Értekezlet
péntek: Megnyitó és versenyek (8-19)
szombat: versenyek (8-19)
szombat este: bankett
vasárnap: döntők (9-12)
vasárnap: eredményhirdetés (12.15-13)
7. Versenyszámok
női egyéni (korhatár nélkül)
női egyéni (a 45.évüket a verseny évében v. korábban betöltőknek)
férfi egyéni (korhatár nélkül)
férfi egyéni (a 35.évüket a verseny évében v. korábban betöltőknek)
férfi egyéni (a 45.évüket a verseny évében v. korábban betöltőknek)
férfi egyéni (az 55.évüket a verseny évében v. korábban betöltőknek)
férfi egyéni (a 65.évüket a verseny évében v. korábban betöltőknek)
vegyes páros (korhatár nélkül)
családi vegyes páros (korhatár nélkül házaspároknak, testvéreknek, szülő-gyermek
pároknak)
NP
- női páros (korhatár nélkül)
FP
- férfi páros (korhatár nélkül)
FP45 - férfi páros (a 45.évüket a verseny évében v. korábban betöltőknek, a páros mindkét tagjára
vonatkozik)
N
N45
F
F35
F45
F55
F65
VP
VPcs

-

FP60 - férfi páros (a 60.évüket a verseny évében v. korábban betöltőknek, a páros mindkét tagjára
vonatkozik)
K
- kvalifikált egyéni, korhatár nélkül ranglistásoknak (lehet családtag is)
NV - női egyéni vigasz (korhatár nélkül)
FV
- férfi egyéni vigasz (korhatár nélkül)
FPV - férfi páros vigasz (korhatár nélkül)
VPV - vegyes páros vigasz (korhatár nélkül)
8. Nevezhető játékosok köre
Egyéniben – az Általános Versenyszabályzatban meghatározott munkáltatói szervezetek
munkavállalói, tisztségviselői és nyugdíjasai, amennyiben nem szerepelnek az aktuális versenyév
január 1-jétől érvényes MTSZ ranglistájának egyik versenyszámában sem, kivéve a veterán ranglistát.
Párosban – a páros egyik tagja feleljen meg az egyéniben előírt követelményeknek, míg a másik
tagja lehet a versenyen elindult munkavállalónak, tisztségviselőnek vagy nyugdíjasnak a családtagja
is, amennyiben ő maga sem szerepel az MTSZ fenti ranglistájában.
Családtagnak számít a házastárs (bejegyzett élettárs), a gyermek és a testvér.
Kvalifikált – Elsősorban az aktuális versenyév január 1-jétől érvényes MTSZ ranglisták közül
legalább egyben szereplő (kivéve veterán) versenyzők részvétele ajánlott ebben a kategóriában.
Azoknak a versenyzőknek az indulási jogáról, akik ennek a feltételnek nem felelnek meg, a Sportági
Bizottság dönthet. A versenyszámra vonatkozó szabályoknak megfelelően, az ilyen módon indulók a
normál egyéni és páros számokban nem vehetnek részt.
9. Indulási feltételek
Egy versenyző 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 (nem ranglistás) versenyző csak egy vigasz versenyszámban indulhat és
csak akkor, ha a második versenynapon egyetlen más versenyszámban sincs versenyben.
Idősebbek a fiatalabbak között indulhatnak, fordítva nem.
10. Sorsolás
A verseny előtti napon 9 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 jogában áll nem figyelembe venni.
A vigasz versenyszámok sorsolása – kiemelést nem alkalmazva – az első versenynap végén történik.
11. A verseny lebonyolításának módja
Kiemeléssel, egyenes kieséses rendszerben. 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 továbbhaladása esetén – Versenybírói
engedéllyel - ettől eltérni a várakozó versenyzőnek beleegyezésével lehet csak.
12. 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. A normál egyéni számokban szerzett pontok a kvalifikált egyéni versenyszámban

nem vehetők figyelembe. Amennyiben egy versenyző, aki korábban a kvalifikált egyéni
versenyszámban szerzett pontokat, jogosult normál egyéni számban indulni (a versenyév január 1.
közzétett MTSZ ranglistái egyikében sem szerepel – kivéve veterán), 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.
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.
13. A mérkőzések tartama
A mérkőzések a döntőig egy nyert játszmáig (8 játék) tartanak és 8/8 esetén döntő játékkal (TieBreak) 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, 5
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 a lebonyolítás módját megváltoztathatja.
14. 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 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.
15. A „Mi vagyunk a legjobbak” társaságok közötti verseny értékelésénél alkalmazott pontozás
A „Mi vagyunk a legjobbak” társaságok közötti versenyt a VITSPORT Alapítvány vonatkozó
szabályzata szerint kell értékelni, melynek során az egyes társaságok által megszerzett pontszámot az
alábbiak szerint kell meghatározni:
Az 5. pontban felsorolt versenyszámok mindegyikében – ha az indulók száma eléri a 8 főt – az
I . helyezés
II . helyezés
III-IV. helyezés
V-VIII. helyezés

10
7
5
2

pont
pont
pont
pont

Párosban a páros tagjai a fenti pontszámok felét kapják.
Ugyancsak a fenti pontszámok fele jár azokban a versenyszámokban, ahol az indulók száma
kevesebb, mint 8 fő. Amennyiben az indulók száma nem éri el a 4 főt, akkor a versenyszámért nem
jár pont.
Vigasz versenyszámokban az előzőek szerinti pontszám 50%-a jár.
16. Egyéb

A verseny rendezője – tágabb lehetőségeinek figyelembevételével – az 5. pontban felsorolt
versenyszámokon kívül további versenyszámokat is megrendezhet – amelyek feltételeit szabadon
állapítja meg – de azok eredménye a csapatversenybe nem számít bele.
A verseny rendezője – korlátozott lehetőségei miatt – az előnevezések után csökkentheti a résztvevők
számát, de ennek módját a Sportági Bizottsággal és a Sportbizottsággal egyeztetnie kell.
A találkozó megrendezése és a verseny során a Villamosenergia-ipari Társaságok Általános
versenyszabályzata, illetve az MTSZ verseny- és játékszabályai érvényesek.
A verseny helyszínén kötelező az orvosi ügyelet biztosítása.

Budapest, 2014. augusztus

