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„NEM CSAK A RÉSZVÉTEL FONTOS!” vándorkupa szabályzata

A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány az iparági sporttalálkozókon összességében legeredményesebben
szereplő társaságok részére 2009-ben vándorkupát alapított.
A vándorkupa odaítélése során – az összehasonlíthatóság érdekében – a társaságok eredményeit a társaságok
méretéhez (létszámához) viszonyítottan vesszük figyelembe, az alábbi részletes szabályozás alapján:

1. A vándorkupa elnevezése: „NEM CSAK A RÉSZVÉTEL FONTOS!” – Vándorkupa a villamosenergia-ipari
sporttalálkozókon – létszámához képest – legjobb eredményt elért társaság számára.

2. A vándorkupa odaítélése: évente, a kuratórium által az alábbiak szerint:
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𝑎ℎ𝑜𝑙:
𝑅𝑗: a j-edik hagyományos sportág találkozóján résztvevők száma összesen
𝐻𝑗𝑖 : az i-edik társaságnak a j-edik hagyományos sportág találkozóján a Mi vagyunk a legjobbak
versenyben elért helyezési száma alapján megállapított pontérték. (Sportáganként, kategóriánként csak
az 1-6. helyezettet vesszük figyelembe: 1. helyezett 6 pont…., 6. helyezett 1 pont.)
𝐸 𝑖 : az i-edik társaság eredményességi mutatója
A vándorkupát az a társaság nyeri, amelynek eredményességi mutatója a legnagyobb.

3. A vándorkupa egyéb szabályai:





Résztvevők számaként a hagyományos sportágak találkozóin versenyzőként részt vettek számát kell
figyelembe venni.
A vándorkupa két kategóriában kerül odaítélésre: nagyvállalati (Li≥1000 fő) és kis- és középvállalati
(Li<1000 fő) kategóriákban.
Ha egy sportágban egy adott kategóriában 6-nál kevesebb az értékelhető társaságok száma, akkor
a győztes annyi pontot kap, ahány értékelhető társaság volt, a többiek helyezésük szerint 1-1-gyel
kevesebbet.
A Labdarúgás sportágban a társaságok kategóriánkénti sorrendjét a döntőben és az elődöntőben
elért helyezés alapján kell megállapítani úgy, hogy a döntőbe nem jutott csapatokat a döntőbe
jutottak után kell sorolni, az elődöntő csoportokban azonos helyezést elérteket holtversenyesnek
tekintve.

4. A vándorkupa átadása:
A nyertes társaság által meghatározott helyen és időben, vagy kuratóriumi ülésen a kuratórium
képviselője adja át.

Budapest, 2018. június 25.
Függelékek:
1. „Nem csak a részvétel a fontos” vándorkupa győztesei
2. „Nem csak a részvétel a fontos” vándorkupa fotói (később kerül feltöltésre)

1.

"NEM CSAK A RÉSZVÉTEL A FONTOS" vándorkupa győztesei
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Paksi Atomerőmű Zrt.
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EDF DÉMÁSZ Tcs.
MAVIR Zrt.
EDF DÉMÁSZ Tcs.
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EDF DÉMÁSZ Tcs.
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EDF DÉMÁSZ Tcs.
Bakonyi Erőmű Zrt.
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*Még nem volt létszám szerinti két külön kategória
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