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V. Bács-Kiskun Megyei Hagyományőrző 

Tűzoltó Verseny versenyszabályzata  

 

2016 

 

I. fejezet 

Az V. Bács-Kiskun megyei rendezvény- és versenyszervezői, 

valamint általános tudnivalók 

 

1) Az V. Hagyományőrző Tűzoltó Versenyt (továbbiakban: verseny) a Bács-Kiskun Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Kecel Város Önkormányzati Tűzoltósága szervezi. A 

verseny a Keceli városi majális társrendezvénye.  

 

2)A verseny az alábbi versenyszámokból áll 

a. Kocsifecskendő szerelés, felnőtt, női, serdülő, ifjúsági és senior. 

b. mozdonyítható fecskendő szerelés, férfi és senior 

 

3) Korosztályos megkülönböztetés: 

 a. serdülő (a csapat tagjainak életkora nem éri el a 14 évet) 

 b. ifjúsági (a csapat tagjainak életkora nem éri el a 18 évet) 

 c. senior ( a csapat tagjai közül négy fő életkora eléri a 40 évet) 

 

4) A verseny kiírás szerinti fajtája 

Vegyes, kiírásos-meghívásos verseny. A versenyen azok a csapatok szerepelhetnek, akik 

nevezési lapjukat az alábbi elérhetőségekre, határidőre beküldték, és regisztrálásra kerültek. 

Részvétel meghívás és kiírásos jelentkezés alapján is lehetséges. 

 

5) A versenyek lebonyolítása munkavédelmi szempontból is ellenőrzésre kerül. A szervező a 

verseny helyszínét, eszközöket előzetesen munkavédelmi szempontból értékelni, valamint a 

hiányosságokat megszüntetni. 

 

II. fejezet 
A RÉSZVÉTELRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

6) A versenyeken minden szervezet, csapat részt vehet, aki a kiírási feltételeknek 

maradéktalanul megfelel és lerótta a nevezési díjat. 

7) Az indulási szándékot nevezési lap megküldésével kell jelezni, a szervező által közzétett, 

illetve megküldött nevezési lapon –legkésőbb- 2016. április 01. napig. 

8) A versenyszámokban nevezhetők létszáma az alábbi: 

a. kocsifecskendő szerelés: 7 fő + 1 fő parancsnok 

b. mozdonyítható fecskendő szerelés: 7 fő + 1 fő parancsnok 

9) Azok a csapatok, melyek rajlétszáma nem éri a kiírásban szereplő 7+1-et, de minimum 

hetet, kiegészíthetik csapatuk létszámát más csapatok versenyzőivel, de legfeljebb három fő 

erejéig és az egységes ruházatról gondoskodniuk kell. 7 fő alatti csapatok is versenyezhetnek 

az emberhátrány terhe mellett. 

10) A rajtra az indítóbíró ad jelt. 

11) A versenyen pályabírók jelzik az akadályok sikeres, avagy sikertelen leküzdését. 
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12) A leküzdés idejét kettő időmérő bíró végzi és egy digitális óra. 

III. Fejezet 
A VERSENYZŐKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

13) A versenyzők öltözete: 

a. A versenyen részt vevő csapatok 65 M mintájú gyakorlóban (szürke gyakorló), vagy 

annál régebbi, a tűzoltóságnál rendszeresített egyenruhában szerepelnek. Az 

öltözeteknek hosszú nadrágból, hosszú ujjú zubbonyból, vagy kabátból kell állnia. 

b. A versenyzőknek fekete, zárt lábbelit kell viselniük, mely egyaránt lehet félcipő, 

magas szárú cipő és csizma is. 

c. A versenyen a sisak viselése kötelező. Hagyományőrző szempontból a „kiskőrösi”, 

vagy az annál régebben rendszeresített tűzoltó sisak vehető figyelembe. 

  
14) Az induló csapatoknak regisztrálniuk kell magukat a futamok indulása előtt legfeljebb fél 

órával. 

 

15) A rajtolás végrehajtása 

a. A versenyző a rajtolást álló rajthelyzetből végzi el. 

b. A felkészülési idő leteltével az indítóbíró “Felkészülni" vezényszavára a raj 

odamegy a rajthelyéhez. 

c. A rajthelyzetet úgy kell elfoglalni, hogy a versenyzők testének semmilyen részével - 

nem érinthetik a rajtvonalat, valamint a rajt és a cél közötti területet.  

d. "Vigyázz" vezényszóra felveszi az indulási testhelyzetet, majd ebben a helyzetben 

mozdulatlanul várja az indításjelzést.  

e. Az indítóbíró csak úgy adhat jelt az indításra, ha a futam minden résztvevője 

mozdulatlanul várja a jeladást. Azt, hogy minden rajthoz álló mozdulatlan-e, csakis az 

indítóbíró bírálhatja el. Ezt követi a "Rajt"-jel elhangzása sípszóval. 

f. Szabálytalan a rajt, ha a versenyző, vagy a raj a rajtjel elhangzása előtt megkezdi a 

feladat végrehajtását. A rajt szabályosságát csak az indítóbíró döntheti el.  

g. Szabálytalan rajt esetén a teljes rajnak meg kell ismételnie a futamot. Az adott 

futamban kétszeri szabálytalan rajtolás esetén a szabálytalanul rajtoló személyt, váltót, 

vagy a rajt, ki kell zárni a futamból.  

h. A rajt szabálytalanságát az indítóbíró hangjelzéssel (2 egymást rögtön követő 

sípszóval) jelzi a futam résztvevőinek. 

 

IV. Fejezet 
A VERSENY ÉRTÉKELÉSE 

Az időmérés 
 

16) A versenyzők időeredményeinek mérése három időmérővel történik.  

17) A gépi-kézi mérés eredményei az alábbiak szerint kerül megállapításra, illetve rögzítésre: 

a. Ha a végrehajtás idejének gépi mérése érvényes akkor, ezt az eredményt kell 

figyelembe venni.  

b. Ha a három mérés közül a gépi mérés nem érvényes, akkor a  kézi mérés eredménye 

közül a  reálisabb  időt kell figyelembe venni és rögzíteni végrehajtási eredményként. 

c. Amennyiben az időeredmények eltérése aránytalanul nagy (aránytalanul nagynak 

kell tekinteni az eltérést, ha a kisebb és nagyobb mért eredmény közötti különbség 

kocsifecskendő és mozdonyítható fecskendő szerelés esetében 2 másodpercnél 

nagyobb), akkor a vezetőbíró a futam újraindítását rendelheti el. 

18) Az egyes versenyszámok végrehajtásához szükséges időt tizedmásodperces pontossággal 

kell értékelni. Minél kevesebb idő szükséges a végrehajtáshoz, annál jobb a teljesítmény. 
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Az értékelés 
 

19) A versenyen mindkét versenyszámban csapatértékelés történik. 

a. kocsifecskendő szerelés 

b. mozdonyítható fecskendő szerelés  

20) A kocsifecskendő szerelés 

a. A csapatok egy futamot teljesíthetnek. Újra indulás csak a versenybíró új rajt 

elrendelése esetén lehetséges.  

b. Ha két vagy több csapat azonos eredményt ér el, akkor az egyéb szerzett pontok 

határozzák meg a sorrendet. Ha az eredmény megegyezik, akkor a csapatokat azonos 

helyre kell sorolni. Ha egy versenycsapat nem rendelkezik érvényes időeredménnyel, 

utolsó helyre kell sorolni. 

21) A mozdonyítható fecskendő szerelés: 

Értékelés szempontjából megegyezik a 20)-ban foglaltakkal. 

 

Érvénytelen kísérletek 
 

22) Amennyiben egy versenyző, vagy egy csapat a versenyszámot nem fejezi be, akkor a 

gyakorlatot érvénytelennek kell tekinteni. Ugyanígy érvénytelen, ha rajtnál egy versenyző, 

vagy a csapat két hibás rajtolást vét az adott futamban.  

 

A verseny díjazása 
 

23) A versenyszámok az alábbiak szerint kerülnek díjazásra: 

a. Kocsifecskendő szerelés  

-I-II-III hely: oklevél, érem, tárgyjutalom 

-összes résztvevő: oklevél 

b. Mozdonyítható fecskendő szerelés:  

-I-II-III hely: oklevél, érem,  tárgyjutalom  

-összes résztvevő: oklevél 

 

c. Különdíjak:  

A szervezők döntése alapján  

 

V. Fejezet 
VEGYES RENDELKEZÉSEK 

24) Felkészülési idők 

Kocsifecskendő és mozdonyítható fecskendő szerelésben: max. 10 perc 

25) A fent meghatározott idő alatt kell a versenyzőknek a sportfelszerelésüket a pályán 

szabályszerűen elhelyezni, és a rajtvonal mögött felállni.  

26) A kocsifecskendő és a mozdonyítható fecskendő-szerelés versenyszámot megelőzően a 

csapatoknak 20 perces felkészülési idő áll rendelkezésre a szer és eszközök megismerésére és 

kipróbálására. 

27) A versenyzők a feladatukat önállóan, külső segítség nélkül kötelesek végrehajtani. Nem 

számít segítségnek: 

 

a. Ha a kocsifecskendő és a mozdonyítható fecskendő-szerelésben a raj tagjai egymás 

feladatát átveszik. 

b. Ha feladat végrehajtása után a csapattagok (tartalékok és már végzett csapattagok) 

segítenek levinni a felszereléseket a pályáról. 

c. Ha a csapatvezető (rajparancsnok) a pályáról, illetve a pálya mellől irányítja a csapat 

munkáját. 
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28) Az akadályozás miatt hátrányba került raj megismételheti az adott futamot, a versenyszám 

vezetőbírójának döntése alapján. 

29)    Amennyiben a rajnak egy tagja a futam végrehajtása közben megsérül, és emiatt a 

futamot nem fejezi be, vagy hátrányba kerül, a futam megismételhető. 

30) A feladat teljesítése után a visszaszerelést megkezdeni, illetve a felszerelést a pályáról 

levinni csak a versenyszám vezetőbírójának engedélyével lehet. 

31) Ha versenyző, váltó vagy raj engedélyt kap az ismétlésre, az óvás okául szolgáló 

futamban elért időeredmény helyébe megismételt futam eredménye lép. 

32) A verseny szervezői a szabályok változtatásának jogát fenntartják. A változtatások a 

verseny kezdetét megelőzően minden csapat számára kihirdetésre kerülnek. 

 

VI. Fejezet 
A VERSENYPÁLYA, FELSZERELÉSEK ÉS FELADATOK 

 

A kocsifecskendő és a mozdonyítható fecskendő-szerelés 
 

33) A pálya leírása 

100 m hosszú, 5 méter széles füves pálya.  

34) Pályaelemek 

a. 1 db 1 köbméter hasznos űrtartalmú, feltöltési és leeresztési lehetőséggel kialakított, 

a talaj szintjétől mérve 800 mm magas, felül nyitott szögletes tartály. 

b. A szervezők döntésére vár   

c.  A szervezők döntésére vár  

35) Sportfelszerelések: 

a. 1 db kocsi-, illetve mozdonyítható fecskendő (melyet a szervező biztosít).  

b. 2 db 75 mm átmérőjű, "B" jelű szívótömlő menetes tömlőkapcsokkal 

c. 1 db a szekérhez rendszeresített szűrőkosár.  

d. 2 db 52 mm átmérőjű "C" tömlő menetes tömlőkapcsokkal.   

e. 1 db bármilyen típusú a szekérhez illő sugárcső 

f. A kocsi-, illetve mozdonyítható fecskendőn, a sugárcső és a tömlők menetes 

kapcsolóelemekkel vannak ellátva.  

36) A pályaelemek és a sportfelszerelések elhelyezése 

a. A pálya elején, közepén, végén a teljes szelességében 50 mm széles, feltűnő színű 

vonal húzódik.  

b. A rajtvonalat követően van a két ügyességi feladat. 

c. A rajttól 95 méterre van elhelyezve két célt jelentő láng nyelv. 

d. Az 1 m3  víztartály a pálya középvonalán 50 m van elhelyezve. 

e. A kocsi, illetve a mozdonyítható fecskendő közvetlenül a víztartály után van minden 

szükséges felszereléssel. 

f. A cél előtt 5 méterrel a pálya teljes szélességében 50 mm széles, célzó vonal 

húzódik.  

37) Feladat és végrehajtás 

a. A csapatból 7+1 fő hajtja végre a gyakorlatot. A rajt előtt 10 perc felkészülési idő 

áll rendelkezésre ez alatt a csapat tagok visszaszerelnek és elhelyezik a felszereléseket 

a kocsifecskendőn.  

b. A vezetőbíró jelzésére a csapatoknak a felkészülést be kell fejezni, és a rajthely 

mögött fel kell állniuk. A vezetőbíró és a pályabírók ellenőrzik a felszerelések és azok 

elhelyezésének szabályosságát. Amennyiben a felszerelés vagy azok elhelyezése 

szabálytalan, úgy a vezetőbíró jelzésére a csapat egy tagja a hibát kijavítja. A 

kocsifecskendőt a lovak behúzzák az 50 méterre lévő víztartályhoz majd a szervezők 

által biztosított személyek a lovakat kifogják és biztonságos helyre vezetik őket 

mindenki vissza sétál a rajthelyre és várja a jelzést a feladat megkezdésére. 
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c. A rajt jelzés elhangzása után sugárvezető indítja az órát és a segédsugárvezetővel 

közösen az első feladatot teljesítik.  

A sugárszerelés után vízzel a lángnyelveket lövik, amikor azok ledőlnek akkor mehet 

a segéd sugárvezető az órát leállítani.   

d. A csapat tagja a sugárvezetőkön kívül 50 méternél lévő vonalat nem léphetik át. 

A sugárvezető a tömlővel a célzó vonalat nem lépheti át és a segédsugárvezető köteles 

tömlőt fogva mögötte állni addig, míg a lángnyelvek le nem dőlnek. 

e. A raj a feladatot akkor fejezte be, amikor ezt a pályabíró jelezte illetve a segéd 

sugárvezető az órát megállította. 

g. Az akadályok érvénytelen leküzdéséért 20-20, az akadályok kihagyásáért egyenként 

25-25 másodperc, büntetés jár. 

h. Mozdonyítást a mozdonyfecskendőnél csak az után lehet elkezdeni, ha a csapat 

minden tagja a helyszínen van .  

 /A rajparancsnok az akadályokat és az eszközöket nem érintheti/ 

 

38) Az akadály érvénytelen leküzdésének kell tekinteni:  

 a. Az akadály leküzdését az előző akadály érvényesítése előtt megkezdték. 

 b. A rajparancsnok fizikai segítséget nyújtott a leküzdésben. 

c.  A szűrőkosarat a szívótömlőre vízbehelyezés előtt nem szerelik fel, vagy a víz alatt 

a szívótömlőről lekapcsolják, illetve leesik. 

d. Ha bármilyen okból a raj a célt nem tudja leküzdeni. 

 

 

 


