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 VIII. ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ-SZERELÉSI 

BAJNOKSÁG 
CSEPREG 

 
A Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület által megrendezésre kerülő ötödik forduló 

versenykiírása 

 

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: 

 

Csepreg, Deák Ferenc utca 2. 

2018. augusztus 04. (szombat) 
 

Rendező: 

 Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 Csepregi Önkormányzati Tűzoltóság 

 Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó és Polgári Védelmi Szövetség 

 

Szervező bizottság: 

 Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 Kóbor Bence parancsnok 

 Kovács Balázs parancsnok helyettes 

 Csepregi Önkormányzati Tűzoltóság 

 Németh Balázs parancsnok  

 Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó és Polgári Védelmi Szövetség 

 Kovács András elnök 

 

Főbíró: 

Nemes istván nyá. tű. ftörm. 

a Györöki Hamutiprók Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnok helyettese 

 

Fővédnök: 

Kovács András 

Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó és Polgári Védelmi Szövetség elnöke 

 

A verseny lebonyolítása: 

09.00-10.00  Regisztráció  

10.00-tól  Ünnepélyes megnyitó, technikai megbeszélés a csapatoknak  



10:30   Verseny kezdete  

15:00-tól  Eredményhirdetés (tervezett időpontok, melyek a nevezett csapatok számától 

függően változhatnak, pontos információkkal a verseny napján értesítjük a versenyző 

csapatokat.)  

 

A versennyel kapcsolatos további információk elérhetők:  

1. Magyar Tűzoltó Szövetség honlapján   

www.tuzoltoszovetseg.hu  

2. Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó és Polgári Védelmi Szövetség honlapján  

  www.vas.tuzoltoszovetseg.hu  

3.  A Csepregi Önkormányzati Tűzoltóság honlapján 

  www.csepregituzoltok.hu  

4. A Csepregi Önkormányzati Tűzoltóság facebook oldalán  

  https://www.facebook.com/tuzoltosag.csepreg/ 

 5. Az Országos Kismotorfecskendő Szerelési Bajnokság Facebook-csoportban.  

 

 

Az indulási időpont előtt legalább 60 perccel a versenycsapat vezetőjének jelentkezni kell a 

regisztrációnál. 

 

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 helyezett csapat kupa díjazásban, az első három helyezett csapat érem 

díjazásban,  valamint a résztvevő csapatok oklevél/emléklap elismerésben részesülnek. 

 

Nevezési, határidő:  
2018. augusztus 02-án éjfélig, online  

( csepreg@lotosz.hu, andras.kovacs@csepregituzoltok.hu  ), 

vagy a 

0036 94 366667 telefonszámon 

http://www.tuzoltoszovetseg.hu/
http://www.vas.tuzoltoszovetseg.hu/
http://www.csepregituzoltok.hu/
https://www.facebook.com/tuzoltosag.csepreg/
https://www.facebook.com/groups/677357439321227/
https://www.facebook.com/groups/677357439321227/
mailto:csepreg@lotosz.hu
mailto:andras.kovacs@csepregituzoltok.hu


 

A nevezési díj 5 000 Ft/ csapat (regisztrációs díj)  

 

A nevezési díjat kérjük átutalással a következő számlaszámra átutalni: 

Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

72100354-10021770 

 
Étkezést a helyszínen tudunk biztosítani 600Ft/fő  ellenében, előre rendelés esetén. Az 

étkezési igényt  a nevezéssel együtt kérjük leadni. 

A helyszínen főzési lehetőség is biztosítva lesz, ha valamelyik csapat saját maga szeretné 

elkészíteni étkeit. 

 

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

A rendezvénnyel párhuzamosan kerül megrendezésre a VII. Csepregi Civil Nap, ahol 

főzőversennyel, kocsifecskendő szereléssel, gyermekeknek ugrálóvár biztosításával, vidám 

műsorokkal, vetélkedőkkel, este tűzijátékkal kedveskedünk a helyi civil szervezeteknek. 

Szállás lehetőséget biztosítani nem tudunk, azonban a településen kemping lehetőség (Ottó-

Kemping) illetve Bük városban ( 5 km távolság) apartmanok, kempingek rendelkezésre 

állnak. 

 

 

Csepreg, 2018. július 22. 

 

 

 

 

 

 Kóbor Bence    Kovács András   Németh Balázs 

ÖTE parancsnok sk.         elnök sk.             ÖT parancsnok sk. 


