BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

IX. ORSZÁGOS
KISMOTORFECSKENDŐ-SZERELÉSI BAJNOKSÁG
Soltvadkert
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által
megrendezésre kerülő 8. (záró-) fordulójának versenykiírása
1. A verseny célja:
Az ország mentő tűzvédelmét alkotó szervezetek csapatai versenyszerű keretek között mérhessék össze
felkészültségüket egy olyan versenyszámban, melynek hagyományai a hivatásos, az önkéntes és
létesítményi tűzoltóságok, továbbá az önkéntes tűzoltó egyesületek tekintetében is azonosak.
2. A verseny helyszíne és időpontja:

Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola sportpályája
6230 Soltvadkert, Bocskai u. 2.
2019. szeptember 14.
GPS: 46°34'52.9"N 19°23'42.5"E
3. Rendező:
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
Soltvadkert Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksága
Soltvadkert Város Önkormányzata
4. Szervezőbizottság:
– Gáncsos László tű. alezredes
– Tóth Imre tű. alezredes
– Varnyú Barnabás

Bács-Kiskun MKI tűzoltósági főfelügyelő
Kiskunhalasi KvK tűzoltósági felügyelő
Soltvadkert ÖTP parancsnok

Főbíró:
– Nemes István ny. tű. ftőrm.
A Györöki HAMUTIPRÓK
parancsnokhelyettese

Hagyományőrző

Önkéntes

Tűzoltó

Egyesület

Bírók:
–
–
–
–

Tóth Imre tű. alezredes
Orbán Balázs tű. alezredes
Vágó Attila tű. százados
Csillag Tamás tű. százados

A bajnokság fővédnöke:
Dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes megyei igazgató
5. A verseny lebonyolítása:
08.00 – 09.50
10.00-tól
10:15
12:00-tól
15:30-tól

Regisztráció
Ünnepélyes megnyitó, technikai megbeszélés a csapatoknak
Verseny kezdete
ebéd (a csapatok versenybeosztásától függően folyamatosan)
A forduló eredményhirdetése és a bajnokság eredményhirdetése

A záróforduló eredményhirdetését követően kihirdetésre
Kismotorfecskendő-szerelési Bajnokság végeredményei!

kerülnek

a

IX.

Országos

(tervezett időpontok, melyek a nevezett csapatok számától függően változhatnak)
A versennyel kapcsolatos további információk, valamint a rajtsorrend közzétételre kerülnek az alábbi
honlapokon:
www.tuzoltoszovetseg.hu, valamint www.orszagoskismotorfecskendoszerelobajnoksag.hu

A közzétett indulási időpont előtt legalább 60 perccel a versenycsapat vezetőjének jelentkezni
kell a regisztrációnál.
6. A verseny szabályai:
A versenyre vonatkozó szabályokat a www.orszagoskismotorfecskendoszerelobajnoksag.hu honlapról
letölthető szabályzat tartalmazza.
7. Felszerelés:
A felszerelésre vonatkozó szabályokat a www.orszagoskismotorfecskendoszerelobajnoksag.hu
honlapról letölthető szabályzat tartalmazza.
8. Résztvevők:
A versenyen hivatásos, önkormányzati, önkéntes, és létesítményi tűzoltókból álló 10 fős csapatok
vehetnek részt.

9. Kategóriák:
a) „Férfi Retro” avagy hőskor kategória (T/S 8/8; T/D 8/8; Polonia M 8/8 PO5; stb. a volt keleti
blokkból) a csapatban csak férfiak vehetnek részt.
b) „Női Retro” avagy hőskor kategória (T/S 8/8; T/D 8/8; Polonia M 8/8 PO5; stb. a volt keleti blokkból)
a csapatban csak nők vehetnek részt.
c) „Modern” avagy korszerű kategória (Rosenbauer FOX; Ziegler Ultra Power, Ultra Leicht; Metz FP
8/8; Magirus PFPN 10-1000 stb. a nyugati blokkból). Modern kategóriában nincs női/ férfi bontás.

A hivatásos, önkormányzati, önkéntes, és létesítményi tűzoltók között kategóriabontás nem lesz.

10. Díjazás:
Kategóriánként az első három helyezett kupa és érem díjazásban részesülnek, valamint a résztvevő
csapatok oklevél elismerésben részesülnek.
11. Nevezési határidő:
Nevezni
a
khalas.tufelugy@katved.gov.hu
e-mail
címen,
www.orszagoskismotorfecskendoszerelobajnoksag.hu/nevezes honlapon lehet

valamint

a

2019. szeptember 10. 12.00 óráig
12. Nevezési díj:
A versenyre a nevezési díj 10.000Ft, amely tartalmazza a regisztrációs díjat és egy étkezést csapatonként
10 fő részére. Étkezés nélkül 6000Ft.
A nevezési díjat kérjük átutalással fizessék be az alábbi számlaszámra a nevezési határidőig:

Bács-Kiskun MKI: 10025004-00283566-00000000
A versenyt csak a nevezési díj befizetésének igazolásával kezdhetik meg a csapatok!
13. Egyéb információk:
– Információ: Tóth Imre tű. alezredes Tel.: 0620/9245-611
– Igény esetén a versenyzők és kísérők az alábbi szálláslehetőségeket vehetik igénybe:
 Zuglói Gyermektábor
Soltvadkert, Tavirózsa utca 2.
Szűcs József Tel.: 0630/9482-790
 Vadkerti-tó Kemping
Soltvadkert, Tavirózsa utca 2.
Schnürlein Andor
Tel.: 0670/6080-600
A szállásigényeket kérjük mielőbb jelezni a szálláshelyeknek, a korlátozott számú férőhelyek
miatt!
– 2019. szeptember 14-15-én kerül megrendezésre a Soltvadkerti Szüreti Fesztivál, melynek
programjairól az alábbi linken tájékozódhatnak: http://vadkertimuvhaz.hu/esemenynaptar/szuretifesztival-4/
Kecskemét, 2019. augusztus 26.
Dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes s.k.
tűzoltósági tanácsos
megyei katasztrófavédelmi igazgató

