54. ÉMÁSZ-ELMŰ SPORTNAPOK

Eger, 2017. július 1-2.

Nevezési feltételek:
Az 54. ÉMÁSZ-ELMŰ sportnap az előzetes technikai értekezleten megbeszéltek értelmében
az csapatok részvételével kerül megrendezésre:
•
•
•
•
•
•
•

Budapest
Eger
Gyöngyös
Miskolc
Omexom
Salgótarján
Sárospatak

A csapatokban elsősorban a Társaságcsoport dolgozói és nyugdíjasai vehetnek részt.
Amennyiben nincs megfelelő számú jelentkező a dolgozók közül, akkor maximum 10 fő
közvetlen családtag is indulhat a versenyeken csapatonként. Valamennyi versenyszám
férfi csapatába női versenyző is nevezhető. Egy csapat maximális létszáma 45 fő.
A csapatok összeállításában nincsenek területi megkötések, de egy adott versenyző csak
egy csapatban szerepelhet.
A nevezési határidő 2017.05.31.

Helyezési pontszámok

I.

helyezett

7 pont

II.

helyezett

6 pont

III.

helyezett

5 pont

IV.

helyezett

4 pont

V.

helyezett

3 pont

VI.

helyezett

2 pont

VII.

helyezett

1 pont

A versenyszámban nem indult versenyző, illetve csapat nem kap pontot!

Az összesített csapatversenyt a következő versenyek csapateredményeiből számítjuk:
Asztalitenisz Női
Asztalitenisz Férfi
Atlétika
Labdarúgás
Lábtenisz
Lövészet Női
Lövészet Férfi
Tájékozódási futás Női
Tájékozódási futás Férfi
Tenisz
Tollaslabda

Atlétika
Női versenyszámok
•
•

100m síkfutás
400m síkfutás

Férfi versenyszámok
•
•
•
•

100m síkfutás
800m síkfutás
Súlylökés
Gránátdobás

2017.05.18-i sorsolás alapján a rajtsorrend:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Budapest
Sárospatak
Miskolc
OMEXOM
Salgótarján
Gyöngyös
Eger

Asztalitenisz
A versenyszám lebonyolítása, két csoportban („A” csoport és „B” csoport), körmérkőzéses
rendszerben lezajló selejtező mérkőzésekkel kezdődik, majd helyosztó mérkőzések
lejátszásával folytatódik. A csapat selejtező mérkőzések két csoportban, körmérkőzéses
rendszerben zajlanak.
Az „A” csoport négy, a „B” csoport három csapatból áll. A csoportok kialakítása sorsolással
történik. A sorsolás előtt kiemelésre kerül a házigazda (az „A” csoport 1-es számú csapata) és
kiemelésre kerül az előző évi győztes csapat (a „B” csoport 1-es számú csapata). A helyosztó
mérkőzéseket az egyes csoportokban azonos helyezést elért csapatok játsszák egymással.
A férfi és női asztalitenisz csapat négy nevezett versenyzőből áll. A férfi csapatverseny 3 fős
létszámmal lebonyolított, egyéni mérkőzések. A női csapatverseny egy páros és két egyéni
nevezettel, DC rendszerben kerül lebonyolításra. A csapatversenyek esetében a csoporton
belüli pontazonosság esetén az egymással játszott mérkőzés, valamint játszma arány dönt.
Minden mérkőzés három nyert játszmáig tart, adogatás váltás két pontonként történik. Egy
egy játszma 11 nyert pontig tart. Ha a 11 pont elérésekor nincs legalább két pont különbség
a játékosok között, a játszmát addig kell folytatni váltott adogatásokkal, amíg a két pont
különbség ki nem alakul. A kiírásban nem szabályozott kérdésekben a MOATSZ szabályait kell
alkalmazni.
A férfi csapatversenybe benevezett 4 fő közül a mérkőzés megkezdése előtt be kell írni a
mérkőzés lapra 3 versenyző nevét. A mérkőzések a lapon meghatározott sorrendben
történnek, és addig tartanak, amíg egy csapat el nem ér öt győzelmet. Ebben az esetben a
folyó, illetve a következő mérkőzéseket meg kell szakítani. Azok nem számítanak bele az
eredménybe. A mérkőzés közben az eredeti beíráson változtatni tilos, a játékosok cseréje
még sérülés esetén sem megengedett.
A női csapatversenybe a benevezett 4 fő közül a mérkőzés megkezdése előtt be kell írni a
mérkőzés lapjára a páros és a két egyéni versenyző nevét. A páros és egyéni versenyeket
ugyanazok a versenyzők is játszhatják. A mérkőzés három győzelemig tart. Először a két
egyéni meccset kell lejátszani, utána következik a páros mérkőzés, majd ismét két egyéni
játszma folytatódhat. Három elért győzelem esetén a folyó, illetve a következő mérkőzéseket
meg kell szakítani. Azok nem számítanak bele az eredménybe. A mérkőzés közben az eredeti
beíráson változtatni tilos, a játékosok cseréje még sérülés esetén sem megengedett.
Asztalitenisz sportágban megrendezésre kerül az egyéni verseny is. Arra csapatonként 4 fő
nevezhető a verseny napján 9.00 óráig. Ekkor történik a sorsolás. A verseny egyenes kiesési
rendszerben zajlik. Az egyéni versenyek nem pontszerző versenyek!

Női csoportbeosztás és helyosztók:
A csoport
Eger
Gyöngyös
Miskolc
Sárospatak

B csoport
Budapest
Salgótarján
Omexom
X

Selejtező mérkőzések sorrendje:
1. forduló

A/1 – A/3

B/1 – B/3

A/2 – A/4

B/2 – X

2. forduló

A/1 – A/4

B/1 – X

A/2 – A/3

B/2 – B/3

3. forduló

A/1 – A/2

B/1 – B/2

A/3 - A/4

B/3 – X

Helyosztók:
1. helyért A1-B1
3. helyért A2-B2
1. helyért A3-B3
Férfi csoportbeosztás és helyosztók:
A csoport
Eger
Miskolc
Gyöngyös
Omexom

B csoport
Sárospatak
Budapest
Salgótarján
X

Selejtező mérkőzések sorrendje:
1. forduló

A/1 – A/3

B/1 – B/3

A/2 – A/4

B/2 – X

2. forduló

A/1 – A/4

B/1 – X

A/2 – A/3

B/2 – B/3

3. forduló

A/1 – A/2

B/1 – B/2

A/3 - A/4

B/3 – X

Helyosztók:
1.helyért A1-B1
3.helyért A2-B2
5.helyért A3-B3

Labdarúgás
A versenyszám lebonyolítása, két csoportban („A” csoport és „B” csoport), körmérkőzéses
rendszerben lezajló selejtező mérkőzésekkel kezdődik, majd helyosztó mérkőzések
lejátszásával folytatódik. A selejtező mérkőzések két csoportban, körmérkőzéses
rendszerben zajlanak. Az „A” csoport 4 a „B” csoport 3 csapatból áll. A csoportok kialakítása
sorsolással történik. A sorsolás előtt kiemelésre kerül a házigazda (az „A” csoport 1-es
csapata) és kiemelésre kerül az előző évi győztes csapat (a „B” csoport 1-es csapata).
A helyosztó mérkőzéseket az egyes csoportokban azonos helyezést elért csapatok játsszák
egymással. A helyosztó mérkőzések esetében, ha a rendes játékidőben nem eldöntött
a helyezés sorsa, büntetőrúgásokkal kell azt eldönteni. Egy labdarúgó csapat létszáma
maximum 12 fő, előre a nevezési határidőig, a nevezési lapon megnevezett játékosból áll.
A mérkőzések a kispályás labdarúgás szabályai szerint zajlanak. A mérkőzések időtartama
2*15 perc, 5 perc szünettel. A csapatok 5 + 1 fővel játszanak, korlátlan csere lehetőséggel.
(Oldalról bedobás és berúgás is engedélyezett.) A győzelem 3 pontot, a döntetlen 1 pontot,
a vereség 0 pontot ér. A selejtező mérkőzések csoportjaiban, pontazonosság esetén
a gólkülönbség, további azonosság esetén az egymással szembeni eredmény dönt
a sorrendről. Ha mindezek nem döntik el a sorrendet, akkor a csapatok között 5-5
büntetőrúgással kell eldönteni a helyosztó mérkőzést játszó csapatokat.

Csoport beosztás és helyosztók:
A csoport
Eger
Omexom
Salgótarján
Sárospatak

B csoport
Miskolc
Gyöngyös
Budapest
X

Selejtező mérkőzések sorrendje:
1. pálya

2. pálya

1. forduló

A/1 – A/2

B/1 – B/2

2. forduló

A/3 – A/4

B/3 – X

3. forduló

A/1 – A/3

B/1 – B/3

4. forduló

A/2 – A/4

B/2 – X

5. forduló

A/1 – A/4

B/1 – X

6. forduló

A/2 – A/3

B/2 – B/3

Helyosztók:
1.helyért A1-B1
3.helyért A2-B2
5.helyért A3-B3

Lábtenisz
Egy mérkőzésen csapatonként egy versenyzőpár vesz részt. Maximum 4, 40 éves (1977-ben
vagy korábban született) játékos nevezhető, tehát lehet cserélni, de egy meccset
ugyanannak a párosnak kell végigjátszani. A csapat selejtező mérkőzések két csoportban,
körmérkőzéses rendszerben zajlanak. A csoportok kialakítása sorsolással történik. Az „A”
csoport 4 a „B” csoport 3 csapatból áll. A sorsolás előtt kiemelésre kerül a házigazda (az „A”
csoport 1-es csapata) és az előző évi győztes csapat (a „B”csoport 1-es csapata). A helyosztó
mérkőzéseket az egyes csoportokban azonos helyezést elért csapatok játsszák egymással.
A mérkőzések 2 győztes szettig tartanak. (Egy szett 11 pontig tart.)
Csoport beosztás és helyosztók:
A csoport
Eger
Omexom
Miskolc
Salgótarján

B csoport
Sárospatak
Budapest
Gyöngyös
X

1. forduló

A/1 – A/2

B/1 – B/2

2. forduló

A/3 – A/4

B/3 – X

3. forduló

A/1 – A/3

B/1 – B/3

4. forduló

A/2 – A/4

B/2 – X

5. forduló

A/1 – A/4

B/1 – X

6. forduló

A/2 – A0/3

B/2 – B/3

Helyosztók:
1.helyért A1-B1
3.helyért A2-B2
5.helyért A3-B3

Lövészet
A versenyszám 11 lőállásban zajlik. Az első 7 állás a 2017.05.18-i sorsolás alapján lesz
kiosztva az egyes csapatok között. A verseny női és férfi számból áll, 3-3 fős csapatokkal.
A csapat eredményt a 3 csapattag pontszámának az összegéből adódik. A lőtér biztosít
fegyvereket, de saját fegyver használata is megengedett, elhelyezésére a fegyverszobának
kijelölt helységben lesz lehetőség. A lő idő 40 perc, amibe 1 próba lőlapra leadott tetszőleges
számú lövés és 3X10 értékelt lövés tartozik.
Lőállás kiosztás (1-7):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sárospatak
Omexom
Gyöngyös
Budapest
Eger
Miskolc
Salgótarján

Tájékozódási futás
A férfi csapatversenyben 4 fő vesz részt, egyénileg indulnak és legjobb három versenyző
időeredményének összege határozza meg a csapat idejét. A legkisebb teljesítési idővel
rendelkező csapat az első helyezett. A férfi csapatversenyben nevezettek a teljesített
időeredmények alapján értékelendőek az egyéni versenyben. A férfi egyéni versenybe
nevezhetőek további versenyzők, az ő eredményeik csak az egyéni versenyben kerülnek
értékelésre. A női csapatversenyben kétfős csapatoknak kell indulniuk. A pályát
a leggyorsabban, eredményesen teljesítő csapat a női csapatverseny nyertese. Több női
csapat indítása esetén a csapatvezetőnek a verseny kezdete előtt, meg kell neveznie
a pontszerző csapatot.
A 2017.05.18-i sorsolás alapján a következő rajtsorrendek adódnak:
Női csapat:
1. Eger
2. Miskolc
3. Gyöngyös
4. Budapest
5. Omexom
6. Salgótarján
7. Sárospatak
Férfi csapat:
1. Gyöngyös
2. Eger
3. Miskolc
4. Omexom
5. Budapest
6. Salgótarján
7. Sárospatak

Tenisz
Egyéni és csapatverseny. A csapatversenyen csapatonként egy versenyzőpár vesz részt.
A csapat selejtező mérkőzések két csoportban, körmérkőzéses rendszerben zajlanak.
„A” csoport 4 a „B” csoport 3 csapatból áll. A csoportok kialakítása sorsolással történik.
A házigazda az elmúlt év győzteseként a „B” csoport 1. helyére került kiemelve. A helyosztó
mérkőzéseket az egyes csoportokban azonos helyezést elért csapatok játsszák egymással.
A mérkőzések a tenisz szabályai szerint kerülnek megrendezésre. Valamennyi mérkőzés egy
nyert játszmáig (8 játék) tart. 8:8 után döntő játékot kell játszani. Az egyéni versenyben
nevezők, a helyszínen történt sorsolás alapján, egyenes kiesési rendszerben versenyeznek
a tenisz szabályai alapján.
Csoport beosztás és helyosztók:
A csoport
Omexom
Salgótarján
Budapest
Sárospatak

B csoport
Eger
Miskolc
Gyöngyös
X

Selejtező mérkőzések sorrendje:
1. forduló

A/1 – A/3

B/1 – B/3

A/2 – A/4

B/2 – X

2. forduló

A/1 – A/4

B/1 – X

A/2 – A/3

B/2 – B/3

3. forduló

A/1 – A/2

B/1 – B/2

A/3 - A/4

B/3 – X

Helyosztók:
1.helyért A1-B1
3.helyért A2-B2
5.helyért A3-B3

Tollaslabda
A csapatversenyen csapatonként egy versenyzőpár vesz részt. A csapat selejtező mérkőzések
két csoportban, körmérkőzéses rendszerben zajlanak. „A” csoport 4 a „B” csoport 3
csapatból áll. A csoportok kialakítása sorsolással történik. A házigazda az elmúlt év
győzteseként a „B” csoport 1. helyére került kiemelve. A helyosztó mérkőzéseket az egyes
csoportokban azonos helyezést elért csapatok játsszák egymással. Két csoportban zajlik
körmérkőzéses rendszerben. A mérkőzés 2 nyert szettig tart.
Játékidő: 2 nyert játszma
Pontozás: győzelemért 2, vereségért 0 pont jár
Azonos pontszám esetén a helyezést meghatározza, sorrendben a(z):
• egymás elleni eredmény
• szett arány (kevesebb vesztett szett)
• több nyert szett
• vesztett szettekben több szerzett poén
Csoport beosztás és helyosztók:
A csoport
Salgótarján
Gyöngyös
Omexom
Miskolc

B csoport
Eger
Sárospatak
Budapest
X

Selejtező mérkőzések sorrendje:
1. forduló

A/1 – A/3

B/1 – B/3

A/2 – A/4

B/2 – X

2. forduló

A/1 – A/4

B/1 – X

A/2 – A/3

B/2 – B/3

3. forduló

A/1 – A/2

B/1 – B/2

A/3 - A/4

B/3 – X

Helyosztók:
1.helyért A1-B1
3.helyért A2-B2
5.helyért A3-B3

„Öregfiúk”

labdarúgó mérkőzés

Az elmúlt év hagyományait folytatva megrendezésre kerül egy Kelet- Nyugat labdarúgó
mérkőzés. Az öregfiúk mérkőzésen való részvétel feltétele a 40. életév betöltése.
A keleti csapat tagjai Krappai István vezérletével az Eger, Miskolc, Sárospatak területről
érkező kollégák . A nyugati csapat tagjai Kovács István vezérletével Budapest, Gyöngyös,
Salgótarján területéről érkező kollégák. A területi megnevezések alatt nem a sportnapon
résztvevő csapatok értendők.

Streetball
Lebonyolítás: egyenes kieséses rendszerben. A sorsolás a verseny helyszínén történik. A
versenyben elért eredmény az összesített pontversenybe nem számít bele.
Játékszabályok:
A streetballban mindig a fair-play szabályait kell érvényesíteni. A játék 3-3 ellen folyik
(vegyes csapatok, legalább egy női versenyző csapatonként). A kezdő csapatról sorsolással a
pályafelügyelő/bíró dönt. Minden egyes kosár után automatikusan a pontszerző csapat
ellenfele kapja a labdát. Minden kosár és büntető egy pontot, a köríven kívüli (3pontos
vonal) dobás két pontot ér. Ha a lepattanót a védekező csapat szerzi meg, akkor ki kell vinni
a labdát a hárompontos vonalon túlra. Érvényes pont szerzés esetén is a hárompontoson
túlról kezdődik újra a játék, de a támadónak labdát kezeltetni kell a védekező csapattal! A
kosárlabdából ismert, a palánk alatti tartózkodás idejét korlátozó, úgynevezett három
másodperces szabály itt nem létezik. Feldobás sincs, helyette a védekező csapatot illeti a
labda. Zsákolni tilos, a játékmező vonalakkal határolt. A támadó csapatnak kb. 30
másodpercen belül dobnia kell (nem lesz pontosan mérve - szándékos időhúzás esetén a
pályafelügyelő az ellenfélnek ítélheti a labdát). A mérkőzés 13 pontig vagy 10 percig tart futó
órával. A megadott büntetődobást a játékidő után is el kell végezni. Amennyiben a mérkőzés
a játékidő leteltekor döntetlen, úgy a "hirtelen halál" dönt. A kezdőcsapatot ekkor is
kisorsolják. Ha a faultolt játékos érvényes kosarat ér el, úgy az számít, és nem jár a
szabálytalanságért büntetődobás. Dobás közbeni fault után – amennyiben nem ment be –
mindig büntetődobás van. A büntető elvégzése után a labda mindig az ellenfelet illeti meg –
függetlenül attól, hogy a büntetődobás bement vagy sem. Az első szándékos szabálytalanság
után egy büntetődobás jár, a második után a vétkes játékost ki zárják a mérkőzésről. A külön
nem említett, egyéb kérdésekben természetesen a kosárlabdázás versenyszabályai a
mérvadók.

Mindeninek sikeres felkészülést kíván a versenyvezetőség!

