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VI. ORSZAGOS
KI§MOT ORFEC §KENDŐ_ szERELÉ SI BAJNOKSÁG

Kunsziget
Kunsziget Község Önkéntes Tűu:oltő Egresülete által megrendezésre kerülő hetedik

fordulójának versenykiírása

1. A verseny céIja:

Az országmentő tiizvédelmét alkotó szervezetek csapatai versenyszerű keretek között mérhessék
össze felkészültségüket egy olyan versenyszámban, melynek hagyományai a hivatásos-, az
önkéntes_ és létesítményi tűzoltóságok, továbbá az önkéntes túzoltó egyesületek tekintetében is
azonosak.

2. A versenv helvszíne és időpontja:

Kunsziget. Győri út (Sportpálya)
2016. augusztus 27.

GPS: E:47"44'2L95-
K:17o31'66.74"

3. Rendező:

Kunsziget Község Önkérrtes Tűzoltó Egyesülete

4. Szewezőbuottságz

- Kuller lrnre Kunsziget ÖtP eln<lke

- Rebenek Árpaa Kunsziget ÖTE parancsnoka

- Börzsei Arnold Kunsziget ÖTE parancsnok helyettese

- Stróbl Gergely Kunsziget ÖrE tagla

Főbírók:

- Nemes István nyá. tű. ftörm.
A Györöki HAMUTIPRÓK Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnok helyettese

- Fekete Szabolcs tü. Ftörm
A Győrszemere Közs ég Tűzaltó Egyesületének elnöke

Fővédnökök:

- Sallai Péter tiizaltő dandártábornok Győr-Moson-Sopron MKI igazgató

- Lendvai lvánnó Polgármester, Kunsziget Község Önkormányzata
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5. A verseny programja;

0809_10CI0 Regisztráció
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Ünnepélyes megnyitó, utÁnatechnikai megbeszélés a csapatoknak

Verseny kezdete

Eredményhirdetés (várható időpont)

(tsrvezett időpontolq melyek a nevezett csapatok sámátőil fiiggően váltoáatnak, pontos információkkal a ve§eny
napján tájékoztatjuk a csapatokat)

A versennyel kapcsolatos további információk, valamínt a rajtsorrend közzétételre kerülnek
a Maryar T űzoltő Szövetség http://tuzoltoszovetseg.hu honlapj án

A közzétett indulasi időpont előn legalább 60 perccel a versenycsapat vezetőjének jelentkeznie

kell a regisárációnál!

6. A verseny szabályai:

A versenylre vonatkozó szabályokat a 2015. évben haszná]t a versenykiírashoz mellékelt
szabélyzattartámazza.

7. Felszerelés:

A versenyre vonatkozó szabályokat a 2015. évben használt a versenykiírashoz mellékelt
szabáIyzattaortal.lmazza

8. Résztvevők:

A versenyen hivatiásos-, önkormányzati-, önkéntes és létesítményi fúzoltókból átló 10 fiös csapatok
vehetrrek részt.

9. Kategóriák:

Bármely, vagy akar mindkét kategóriában lehet indulni:

-,,Retro" ayagy hőskor kategória ( T/S 8/8, TlD 8i8, Polonia M 8/8, stb...a volt keleti szferából)

- ,.Modem" avagy korszerű kategória ( Rosenbauer FOX, Zíglet Ultra Power, Ultra Leicht, Metz
FP 8/8, Magirus PFPN 10-1000 stb...a nyugati szferából)

-,J§ói" kategória ( ahol a csapat klzárő|ag női tagokból áll. E kategóriában kizárólag retro
Kismotorfecskendő alkalmazható)

A hivatiásos-, önkorm ányzatl-, önkéntes és létesítményi tózoltók között kategória bontás nem lesz.
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10. Díjazás:

Kategóriránként az első harom csapat kupa, és csapatérem, a további csapatok oklevél díjazásban
részesü.

11. Nevezési határidő:

Nevezni az a|éf,bi telefonszámon, és e-mail címen lehet:
$62al5633-449
+3,62a8262-7a8

ku nszigetiote@gmai l.com
2al6. augu§ztus 10-én 240a őráíg

12. Nevezési díj:

A versenyre a nevezési díj étkezéssel 10000r-Ft, amely tartalmazza a regisztrációs díjat, és egy
étkezést (babgulyás kenyérrel) csapatonként 10 fő részére, étkezés nélkül 6000,-Ft

A nevezési díjat kérjük átutalással a következő szátmlaszátmra:
20t6. augusztus 15-ig

Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, Lébény-Kunsziget
Takarékszövetkezet
59000033_1 101 0735

átutalni és regisztráciőnál az atutatásról szóló igazolást bemutatni szíveskedjenek!
A versenyt csak a nevezési díj befizetésének igazolásával kezdhetik meg a csapatok!

13. Egyéb információk:

A verseny helyszínén egész,nap Büfe iizemel!

Kunsziget,zal 6,július 24.

r- Au^Jt,-,,A l
L/Yenavai tvlnne 

f
Polgármester Elnök


