
 

 

VIII. ORSZÁGOS 

KISMOTORFECSKENDŐ-SZERELÉSI BAJNOKSÁG 

Városlőd 
 

 A verseny célja: 

Az ország mentő tűzvédelmét alkotó szervezetek csapatai versenyszerű keretek között mérhessék össze 

felkészültségüket egy olyan versenyszámban, melynek hagyományai a hivatásos-, az önkormányzati- és 

létesítményi tűzoltóságok, továbbá az önkéntes tűzoltó egyesületek tekintetében is azonosak. 

 A verseny helyszíne és időpontja: 

Városlőd, Hölgykő utca 34. (Sportpálya) 2018. június 09. Szombat (GPS: 47.150705, 17.658375) 

https://www.google.com/maps/search/47.150705,+17.658375?sa=X&ved=0ahUKEwjY5oCq3Yn

bAhWLZVAKHYndAcEQ8gEIJjAA 

 Rendező: 

Tűztiprók ÖTE 

Hamutiprók Kft. 

Meggyeserdő ÖTE 

 

 Szervezőbizottság: 

- Kovács Bálint Tűztiprók ÖTE Elnöke 06708818477 

- Orbán János Tűztiprók ÖTE Parancsnoka 06703847331 

 

Főbíró: 

-   Nemes István ny. tűzoltó főtörzsőrmester 

A Györöki HAMUTIPRÓK Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnok-helyettese 
 

A bajnokság fővédnöke: Csekényi István Városlőd Község Polgármestere 
 

 

 

                            Tervezett versenyprogram: 

8:00–9:00 Regisztráció 

10:00 Megnyitó, technikai megbeszélés 

10:30 Verseny kezdete 

15:00 Eredményhirdetés 

 

(A tervezett időpontok, a nevezett csapatok szómától függően változhatnak, pontos információkkal a verseny napján tájékoztatjuk a csapatokat) 
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 A verseny szabályai: 

A versenyre vonatkozó szabályokat a honlapról letölthető szabályzat tartalmazza: 

https://www.facebook.com/groups/677357439321227/ 

 Felszerelés: 

A felszerelésre vonatkozó szabályokat a honlapról letölthető szabályzat tartalmazza: 
https://www.facebook.com/groups/677357439321227/ 

 Résztvevők: 

A versenyen hivatásos-, önkormányzati-, önkéntes és létesítményi tűzoltókból álló 10 fős csapatok vehetnek részt. 

 Kategóriák: 

Bármely, vagy akár mindkét kategóriában lehet indulni: 

- „Retro" avagy hőskor kategória (T/S 8/8, T/D 8/8, Polonia M 8/8 P05, stb... a volt keleti szférából} 

- „Modern" avagy korszerű kategória (Rosenbauer FOX, Ziegler Ultra Power, Ultra Leicht, Metz FP 8/8, 

Magirus PFPN 10-1000 stb... a nyugati szférából) 

- „Női" kategória (ahol a csapat kizárólag női tagokból áll. E kategóriában kizárólag retro kismotorfecskendő 

alkalmazható) 

 

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

 Díjazás: 

Kategóriánként az első három helyezett csapat kupa és érem díjazásban, valamint a résztvevő csapatok 

oklevél/emléklap elismerésben részesülnek. 

 

 Nevezési, határidő: 2018. június 8-án éjfélig, online ( info@hamutiprok.hu ), a helyszínen pedig személyesen 

lehet. A nevezési díj 10 000 Ft (regisztrációs díj + étkezés 10 fő részére) 

 

 

A nevezési díjat kérjük, lehetőség szerint átutalással fizessék a következő számlaszámra: 

 

HAMUTIPRÓK Kft: 10300002-10693701-4902001 
 
A versenyt csak a nevezési díj befizetésének igazolásával kezdhetik meg a csapatok! 

 

 

 

 

 

 

 Egyéb információk: 
 

A verseny helyszínén egész nap Büfé fog üzemelni, wc lehetőséggel. 

A verseny végeztével a bátrabbakat várjuk egy karaokee versenyre. 

A rátermett tűzoltók pedig részt vehetnek egy „TŰZOLTÓ PRÓBA” elnevezésű ügyességi és erőnléti 

versenyen. 

Valamint az egész napos zenét Kovács Bálint fogja prezentálni! 
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A versenyzők és kísérők az alábbi szálláslehetőségeket vehetik igénybe Városlőd településen: 

-   Leveld Apartman Városlőd 

Telefon: Gádoros János 06205898643 

https://www.facebook.com/Leveld-Apartman-

140313489982203/ 

 

-   Sobri Jóska Kalandpark 

Telefon: +36 (20) 397 1093 (10 és 17 óra között)  

http://www.bakonyikalandpark.hu/kapcsolat 

 

 
Herend, 2018. május 16. 
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