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1.Általános leírás:
1.1 Célkitűzések és háttér:
A Tűzoltó Kapocskupa (továbbiakban: verseny) célja lehetőséget biztosítani a tűzoltók
részére a téli felkészülési időszakban is szerelési ismereteik fejlesztésére, készségszintre
emelésére, továbbá a csapatszellem erősítésére, szerelési tudásuk versenyszerű
bemutatására, a tűzoltók fizikai állóképességének erősítésére, sportolásra. Ez a
szerelési mód, versenyforma viszonylag kis helyigényű, tornatermekben, tűzoltó
szertárakban végezhető. Jelen dokumentum a verseny egységes szabályozására készült.
1.2 Lebonyolítás:
A versenyre a Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ) által kiadott „Hagyományos
Tűzoltóverseny 2009. január” szabályzat (továbbiakban: MTSZ versenyszabályzat),
illetve az MTSZ által kiadott kiegészítések érvényesek. A verseny a „rajt” vezényszótól,
vagy rajtjeltől a „szívó kész” parancs leadásáig illetve, „célba érkezésig” tart, amikor is
leáll az időmérés. A váltófutás elmarad.
Az első versenykörben minden csapat pályacserével két szívószerelő gyakorlatot végez,
a rendező által meghatározott sorrend szerint. A 16 (8 vagy 4, a jelentkező csapatoktól
függően) legjobb ponteredményt elérő csapat (idő+hibapont) a második versenykörbe
jut. A hibapontok az MTSZ versenyszabályzata szerint.
Ezt követően a második versenykörben közvetlen továbbjutásos rendszerben az első
versenykör ponteredményei szerinti 1. és 16., valamint 2. és 15., helyezett, így tovább,
egészen a 8. és 9. helyezettig állnak ki egymás ellen. A második versenykörből
továbbjutó 8 csapat a harmadik versenykörben az előbb ismertetett séma szerint áll ki
egymás ellen. A negyedik versenykörben 1. a 4. ellen, 2. a 3. ellen. Az itt kialakult
eredmények alapján, jut a két legjobb csapat a „Kapocskupa” döntő körébe. A negyedik
versenykör 3. és 4. helyezettje a „Kapocskupa” 3. helyéért áll ki egymás ellen.
A rendezvényt lebonyolító tűzoltóság dönti el, hogy kíván-e döntőt, illetve a 3.
helyezésért újabb versenykört indítani.
A versenyhez szükséges eszközöket és felszereléseket a rendezvényt lebonyolító
tűzoltóságnak kell kiállítania, úgy, hogy az megfeleljen az MTSZ versenyszabályzatban,
illetve a versenykiírásban kiadott kiegészítésekben foglaltaknak.
A verseny lebonyolításának feltételeit (eszközök, pálya, infrastruktúra, biztonsági
óvintézkedések), illetve azok meglétét a verseny vezetősége ellenőrzi. A két
versenypálya helyigénye együtt legalább 13 * 14 méter. Ettől eltérő esetben a verseny
vezetősége dönt a hozzájárulásáról a verseny megrendezéséhez.
1.3 Versenykiírás:
A verseny szervezési jogának a megyei vagy magasabb szervezet általi kiutalása után, a
mindenkori rendező tűzoltóság készíti el a versenykiírást. A határidőre történt
jelentkezéseket követően versenykörök pontos időrendje egy ütemtervben rögzítésre
kerül. Az időrendet a csapatok részére előzetesen meg kell küldeni. A csapatoknak a
mindenkori
időrend
szerint
kell
megjelenniük
a
verseny
előtti
regisztrációnál/bejelentkezésnél, ahol minden versenyző hiteles okmánnyal kell magát
igazolnia.
1.4 Értékelők, Versenybírók:
Minden hivatalos Kapocskupára a megyei vagy magasabb szervezet állít ki
versenybírókat (értékelő bizottságot). A versenybírók beosztását a verseny vezetősége
készíti el. Beosztott versenybíró nem versenyezhet. A versenybírók vonatkozásában
törekedni kell az MTSZ, vagy a CTIF versenybírói tanfolyamán végzett, gyakorlott
versenybírók kiválasztására. Versenypályánként egy főbíró és egy versenybíró
szükséges. A versenypályán értékelő fő- és versenybírókat a szervező tűzoltóság által
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felkért versenyvezető irányítja. Kézi időmérés esetén a főbíró és a versenybíró által
mért idő számtani középértéke az érvényes szerelési idő.

1.5 Záróünnepély:
A verseny díjátadóját ahhoz méltó körülmények között kell megvalósítani. A legjobb
helyezettek adott esetben részesülhetnek jutalomban, oklevélben melyekről a rendező
tűzoltóság közösen dönt a verseny vezetőségével.
2 Lebonyolítási irányelvek:
2.1 Jelentkezés:
A Kapocskupára minden tűzoltóság és egyesület egy vagy több csapatot nevezhet
hagyományos, vagy korpontos, illetve vegyes kategóriákba. A kategóriákon belül a csapat
lehet női, férfi, vagy vegyes csapat. A jelentkező csapatok számától függően a szervező
tűzoltóság dönti el, hogy a vegyes csapatokat külön, vagy a férfiak között értékelik. A
nevező csapatoknak a szervező által előre meghatározott időrendben és formában kell
nevezniük.
Egy csapaton belül legfeljebb öt versenyző nevezhető, melybe rajparancsnok nem
számítandó bele. Minden versenyző csak egy csapatban szerepelhet. A korpontos
kategóriában versenyző csapatok külön kerülnek értékelésre. A korpontok számítása
MTSZ versenyszabályzat szerint.
Sérült vagy betegség versenyzők nem vehetnek a Kapocskupán részt.
Határon túli csapatok részvételét a mindenkori versenykiírás szabályozza. Minden
versenyen résztvevő csapat köteles a záróünnepélyen, beleértve a győztes kihirdetését
is, részt venni.
2.2 Eszközök és felszerelés:
A versenycsapat tagjai az MTSZ versenyszabályzatban meghatározott ruházatban, a
hagyományos tűzoltóversenyeknek megfelelően állnak fel a verseny kezdetén:
A taktikai jelzésekről a versenyző csapatnak, magának, kell gondoskodnia.
A versenypályák számát a rendező tűzoltóság határozza meg a jelentkezők csapatok
ismeretében.
A rendező tűzoltóság által minden versenypályára ezeket az eszközöket kell biztosítania:
1 db kismotorfecskendő A szívócsonkkal; 4 db A szívótömlő Φ110 mm, hossz 1,6m .
1 db A-szűrőkosár lábszeleppel, külön rögzítési lehetőséggel a szívótömlő kötél és a
szelepkötél számára.
1 db szívótömlő kötél, max. 8 mm átmérőjű, 15 m hosszú, kötélzsákban.
1 db szelepkötél, max. 8 mm átmérőjű, 15 m hosszú, kötélzsákban.
3 db egyetemes kapocspár kulcs, ami megfelelő a szívótömlő kapcsaihoz.
1 db szőnyeg, beleértve a jelöléseket
elektromos időmérés esetén időmérő berendezés 1 db stoppergombbal, mely 100 cm
magasan van, egy fix aljzathoz rögzítve
Minden felszerelésnek a vonatkozó normáknak és előírásoknak megfelelőnek kell
lennie.
3 Verseny lebonyolítása:
3.1 Általános rendelkezések:
Miután versenycsapat az „A” értékelő-bizottságnál jelentkezett, valamint a
felszerelések és a csapat ellenőrzése megtörtént, a versenycsapatot a gyakorlópályára
hívják. A gépkezelő a szabályzatnak megfelelően jelent a versenybírónak, aki
engedélyt ad a visszaszereléshez. A csapat ezt követően elhelyezi felszereléseit a
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versenyszabályzat szerint a szőnyegen. Miután a csapat végzett a felszerelések
felhelyezésével, a versenybíró kiadja a „Felszereléstől” parancsot.
A csapat felsorakozik a kijelölt felállítási helyén, majd a gépkezelő jelent a főbírónak.
A főbíró kiadja a „Kezdeni!” parancsot. Ezután a gépkezelő a versenyszabályzat szerinti
parancsot adja ki mely, egyben az indítási jel.
Párhuzamos (több csapat együttes) indítása esetén az indítási jel a versenyt szervező
tűzoltóság által meghatározott jel is lehet.
A csapat a szerelést a szabályzat ide vonatkozó részei szerint megkezdi. Miután a
gépkezelő leadta a „szívó kész” jelzést, a vízcsoport vezető megköti - vagy már
megkötötte a kötelet – álló helyzetben kézfelemeléssel jelzi a gyakorlat befejezését.
Elektromos időmérés esetén az időt egy maghatározott célvonalon felállított
(kismotorfecskendőtől 1,7m-re) nyomógomb lenyomásával állítja meg a vízcsoport
vezető. A szívó kész parancs kiadásáig senki nem léphet a motor támadás irányába eső
vonalán túl. Az értékelés befejezése után a főbíró kiadja az „elvonuláshoz készülj”
parancsot, mellyel a verseny befejeződik. Ezt követően a gépkezelő a szabályzatnak
megfelelően vonultatja el a csapatot.
3.2 Döntő:
A közvetlen továbbjutásos versenykörök alapján a két legjobb versenycsapat áll ki
egymás ellen a döntőben. A harmadik helyezésért a 3. és a 4. helyezett áll ki egymás
ellen.
A versenycsapatok nem változtathatják meg a csapat tagjait. A beosztásokat a szerelés
előtt az előző szereléshez képest megváltoztathatják, de a versenyzőknek az első
jelentkezéskor leadott személyeknek kell lenni.
Amennyiben egy csapat baleset miatt nem tud részt venni, vagy nem elérhető, akkor a
rangsorban az őt követő csapat jut tovább a döntőbe.
3.3 Helyezési sorrend:
A sorrend a csapatok utolsó versenykörben szerzett pontjai szerint áll össze,
amennyiben a csapat a döntőbe jutott, abban az esetben a döntő ponteredménye az
értékelendő. Ha egy csapat nem jutott a legjobb 16 közé, akkor az első versenykörben
szerzett pontszám érvényes.
A Kapocskupában a csapatok legjobb ponteredményeiből (idő+hibapont) származó
sorrend külön is értékelésre kerül.
Az eredményeket egy héten belül továbbítani kell a megyei szövetségen keresztül az
MTSZ felé.
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