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Szám: 7-3/2012.  

 
V E R S E N Y K I Í R Á S 

 
 
A Magyar Tűzoltó Szövetség Országos Tanácsa 2012. április 26-án megtartott ülése 
határozatának megfelelően a 2012. évi VI. Országos Ifjúsági Tűzoltó Versenyt Gyulán a 
Békés Megyei Tűzoltó Szövetséggel közösen 2012. június 29-július 01. között szervezi meg. 
 
A verseny előkészítésének, lebonyolításának és értékelésének szervezéséért a testületi ülés 
Mihály Jánost a MTSZ Tűzoltóverseny Tagozat vezetőjét és Mészáros Józsefet MTSZ iroda 
vezetőjét határozta meg. 
 
A helyi előkészítési, szervezési és lebonyolítási feladatok végzésével a testületi ülés a Békés 
Megyei Tűzoltó Szövetséget kéri fel, dr. Gáti Zoltán elnökön keresztül. 
 
A versenykiíráson túli egyéb feltételeket a MTSZ Verseny Szabályzat Ifjúsági Tűzoltó 
Versenyre ( 2. kiadás 2005.), valamint a mellékelt „Verseny Szabályzat (Ifjúsági Tűzoltó 
Versenyre 2005.09.28.) kiegészítése” előírásai határozzák meg. 
 
A versenykiírást - mint a versenyre való meghívást - a megyei, budapesti tűzoltó szövetségek, 
valamint a Magyar Diáktűzoltó Szövetség kapják meg abban a reményben, hogy a 
meghívottak a rendezvényen a megadott számú csapattal vesznek részt. 
 
A versenyre jó felkészülést és a versenyen sikeres szereplést kívánunk a Magyar és a Békés 
Megyei Tűzoltó szövetségek nevében. 
 
Budapest, 2012. április 27. 
 
 
 
  

dr. Bende Péter ny. tű. vezérőrnagy  dr. Gáti Zoltán ny. tű. ezredes  
Magyar Tűzoltó Szövetség Békés Megyei Tűzoltó Szövetség 

elnöke elnöke 
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A / Versenyszervezet 
 
 
A verseny fő védnöke:  
 
dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója 
                                  
A verseny védnökei:     
 
dr. Görgényi Ernő 
Gyula város polgármestere 
Gajda Róbert országgyűlési képviselő 
dr. Takács Árpád tű. ezredes, tanácsos 
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató 
                                   
Az országos verseny szervezőbizottságának tagjai: 
 
Mihály János ny. tű. ezredes 
MTSZ Tűzoltóverseny Tagozat vezető 
Árvai Imre tű. alezredes 
MTSZ Tűzoltóverseny Tagozat Bírói Bizottság vezetője  
dr. Gáti Zoltán ny. tű. ezredes, főtanácsos 
Békés Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke 
Schäffer László  
MTSZ Tűzoltóverseny Tagozat Ifjúsági Tűzoltóverseny Bizottság vezetője 
 
Versenybírói testület: 
 
Összetétele  
- a szervezőbizottság által megbízott vezetőbíró,  
- a megyei, budapesti tűzoltó szövetségek által nevezett bírók,  
- illetőleg a vezetőbíró által felkért személyek. 
A megyei, ill. budapesti tűzoltó szövetségek egy fő ifjúsági versenybírói képzésen részt vett 
bírót delegálnak a testületbe, akik megnevezése jelentkezési lapon történik. Ezen felül további 
képzésen részt vett bírók javaslata is lehetséges ill. szükséges, de ebben az esetben a bírók 
igénybevételének sorrendjét kérjük meghatározni. 
Az edzésekre és a versenyekre a bírók beosztását a vezetőbíró javaslatára a MTSZ 
Tűzoltóverseny Tagozat Bírói Bizottság vezetője határozza meg. 
 
 
Értékelő bizottság: 
 
A szervezőbizottság által felkért személyek, akik ellenőrzik a versenycsapatokat – nevezési 
lap, életkor, ruházat, lábbeli, sisak, igazolások – a verseny kezdete előtt, majd az értékelő 
lapok beérkezése után összesítik az eredményeket, megállapítják a helyezési sorrendet, 
kiállítják a szükséges okmányokat. Az értékelő bizottság vezetőjét a MTSZ Tűzoltóverseny 
Tagozat Bírói Bizottság vezetője határozza meg. Az értékelő bizottság tagjait és a 
munkájukhoz szükséges feltételeket az értékelő bizottság vezetője határozza meg.  
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B / Versenyfeltételek 

 
Általános szabályok: 
 
1. A verseny előkészítésére és lebonyolítására a MTSZ Verseny Szabályzat Ifjúsági Tűzoltó 
Versenyre (2. kiadás 2005. 09.28.), valamint a „Verseny Szabályzat (Ifjúsági Tűzoltó 
Versenyre 2005.09.28.) kiegészítése”  rendelkezéseit és a versenykiírásban meghatározottakat 
kell betartani.  
2. A versenyen az 1996. január 1. és 2001. december 31. között született ifjúsági tűzoltók 
vehetnek részt. Az életkor igazolása személyi igazolvánnyal, útlevéllel, diákigazolvánnyal 
vagy ifjúsági tűzoltó igazolvánnyal kötelező. 
3. A verseny akadálypálya és 400 méteres váltófutásból tevődik össze. 
4. A csapatlétszám tíz fő ifjúsági tűzoltóból ( ebből egy fő tartalék ) és két fő kísérőből áll. 
Megyénként és Budapestről a versenyre két csapat és egy fő vezető, összesen huszonöt fő 
utaztatható. A 2010. évi V. Országos Ifjúsági Tűzoltó Versenyen első helyezést nyert Fejér 
megye (Pázmánd ÖTE lány) és Zala megye (Letenye ÖTE fiú), illetőleg a rendező Csongrád 
megye három-három  versenyrajt ( összesen 37-37 fő ) nevezhetnek.   
5. Amennyiben a csapat csak leányokból áll, „leány” kategóriában, ha csak fiúkból, „fiú” 
kategóriában, ha fiúkból és leányokból áll, „vegyes” kategóriában indulhat, de a vegyes 
kategóriát a fiúkkal együtt értékeljük. 
 
Készülékek és felszerelések: 
 
1. A versenycsapatoknak a szervezőbizottság a szabályzatban meghatározott pályaelemeket, 
készülékeket központilag biztosítja, saját pályaelem, készülék, eszköz nem használható. 
2. A személyes felszerelést minden versenyzőnek egyénileg kell magukkal hozni. 
Követelmény ifjúsági tűzoltó csapatonként egységes gyakorlóruha a beosztásokhoz szükséges 
jelzéssel (rajtszámmal) és az akadálypályához szükséges védősisak. A váltófutáshoz a 
gyakorlóruha és stopli, illetőleg szögek nélküli zárt, sport-, vagy bőrcipő. 
Amennyiben a versenycsapat nem az előírt öltözetben (akár csak egy versenyző) jelentkezik a 
verseny megkezdéséhez az Értékelő Bizottságnál, egyszeri 10 hibapontot kap. 
 
Parancsok és utasítások kiadása: 
 
1. A versenyzéshez szükséges parancsok és utasítások kiadása szóban, magyar nyelven 
történik. 
2. Az akadálypálya-versenyt a versenyraj parancsnoka sípjellel indítja, az ehhez szükséges 
sípot a csapat saját magának biztosítja. 
3. Nem magyar anyanyelvű vendégcsapatok a saját anyanyelvükön adhatják a 
vezényszavakat. 
 
A verseny helye, megnyitása és az eredményhirdetés: 
 
1., A verseny helyszíne, ideje: 
 
Gyula, Sportlétesítmény 
címe: 5700 Gyula, Zrinyi Miklós tér 
2012.június 29-július 01. 
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2., Szálláshelyek:  
 

a./  Leánykollégium (Szent I. u. 38.) - Max. 90 fő 
b./ Madaras kollégium (Szent I. u. 69.) - Max. 120 fő 
c./ Gyógypedagógia kollégiuma (Szent I. u. 36.) - Max. 120 fő 
d./ Felnőttképzési kollégium (Béke sugárút 14 - 16.) - Max. 100 fő 
e./ Kétegyháza Kollégium (Gyulai u. 6.) - Max. 90 fő 

 A csapatok elhelyezése a szálláshelyeken a jelentkezési lapok beérkezésének 
sorrendjében történik. 
3., A verseny megnyitása a verseny helyszínén történik, ahol a csapatok betűrend szerint 
felsorakoznak. A résztvevő csapatok előtt a megyék, Budapest, versenybírók névtáblája foglal 
helyet. A névtáblákat a rendezők központilag biztosítják. 
4., A verseny eredményhirdetése és zárása Gyula város központjában történik a megnyitóhoz 
hasonló formában. 
5., A megnyitó, az edzésterv, a verseny lebonyolítása, a tábori olimpia és az 
eredményhirdetés, zárás részletes feladatait a szervezőbizottság a csapatvezetők részére 
előzetesen időben megküldi, illetve az MTSZ honlapra felteszi.  
6., A megnyitón és a záráson a csapatok a nevező megye, főváros, ill. az anyaszervezet 
lobogóját, kabalatárgyat, táblát stb. a technikai értekezleten meghatározottak szerint magukkal 
vihetik. 
 
Nevezési feltételek: 
 
1. A versenyre a megyei, budapesti ifjúsági tűzoltóversenyek győztesei, helyezettjei, ill. 
válogatott csapat nevezhetők. A nevezés önálló, szuverén joga a megyei, budapesti, illetve a 
Diák tűzoltó szövetségeket illeti meg.  
2. A mellékelt nevezési lapokat kitöltve 2012. június 01.-ig kell a Magyar Tűzoltó 
Szövetség irodájának (BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Magyar Tűzoltó 
Szövetség Irodába, e-mailben (word doc. formátumban!): office@mtsz-firefa.hu,  
megküldeni. Amennyiben a nevezési határidőig a megyei verseny nem történt meg, akkor is 
nevezni kell, hogy hány csapatot küld a budapesti, megyei szövetség. Ebben az esetben a helyi 
versenyt követő második napig a nevezési lapot kitöltve meg kell küldeni az MTSZ részére. 
3. A versenypályán az edzések, ill. a versenyek megkezdése előtt az Értékelő Bizottságnál a 
jelentkezési lapok másolatát a versenycsapat tagjai személyazonosító okmányaival együtt be 
kell mutatni. Az esetleges név változtatások bejelentésére az eligazításkor, ill. a verseny 
megkezdése előtt lehetőséget biztosítunk. 
 
A részvételi költségek: 
 
1. A versenyen nevezési díj nincs. 
2. A versenyre nevezett csapatok ( 12 fő, megyénként és a fővárosból összesen 25 fő , 
illetőleg korábbi nyertesek megyénként, és a szervező megyei szövetség 37-37 fő ) és a 
versenybírók elhelyezésének és ellátásának költségeit a MTSZ biztosítja: 
3. A versenyre nevezett csapatok és bírók utaztatásának és a felkészülés költségeit a nevezett 
csapat, vagy a megyei, budapesti tűzoltó szövetség biztosítja. 
4. A meghatározott létszámon felüli kísérők ( szülők, nevelők, szurkolók ) elhelyezését és 
ellátását saját maguknak kell saját költségükre önállóan megoldani. 

mailto:office@mtsz-firefa.hu
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Bírói testület, versenybírók: 
 
1. Minden megyei és a budapesti tűzoltó szövetség legalább egy fő kiképzett és bírói 
továbbképzésen részt vett versenybírót delegál a versenyt felügyelő bírói testületbe. A 
személyek megnevezése a mellékelt jelentkezési lapon történik. 
2. A bírói testület a szervezőbizottság által felkért személyekkel egészül ki. 
3. A vezető bíró a bírói testület részére a versenyt megelőző nap délelőttjén egyeztetést tart, 
melyen a részvétel kötelező. 
4. A megyei, budapesti tűzoltó szövetségek által küldött versenybírói javaslatokban – 
amennyiben több személy szerepel – az alkalmazás sorrendjét kérjük meghatározni. 
5. A MTSZ Országos Elnöksége az ifjúsági tűzoltó versenybírók részére 2012. áprilisában a 
MTSZ Ifjúsági Tűzoltó Verseny Szabályzat alkalmazására központi képzést tartott 
 
 
Díjazás és értékelés 
 
1. A versenyen résztvevő valamennyi személy ( versenyző, kísérő, edző, bíró, szervező ) 
emléklapot kap. 
2. A leány és fiú ( vegyes ) csapatok versenyáganként és összetett versenyben külön-külön 
értékelésben részesülnek. Az első három helyezett leány-, és fiúcsapat összetettben 13-13 
arany-, ezüst-, bronzérmet, egy oklevelet és egy kupát kap. A versenyágankénti értékelésben 
az első három helyezett leány -, és fiúcsapat 13-13 arany-, ezüst-, bronzérmet,  egy oklevelet 
és a versenyszervező bizottság által meghatározott különdíjakat kapják. 
3. A versenyen első helyezést elért leány-, és fiú csapatokat a Magyar Tűzoltó Szövetség a 
2013. évben Franciaországban, a CTIF által megrendezendő 19. Nemzetközi Ifjúsági 
Tűzoltó Találkozóra ( Ifjúsági Tűzoltó Olimpia ) nevezi, amennyiben a szükséges költségek 
fedezetét biztosítani tudja. 
4. A leány- és fiú kategóriában győztes csapatok a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Igazgatója és a Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség Elnöke által 2002. évben 
alapított vándorserlegeket a következő országos ifjúsági tűzoltó verseny kezdetéig megőrzésre 
megkapják. 
5. A 2012. évi versenyen győztes csapatokat nevező megyei, budapesti tűzoltó szövetségek és 
a versenyt szervező megyei, budapesti tűzoltó szövetség a következő országos ifjúsági tűzoltó 
versenyre – a versenykiírásban meghatározottakon túl – még egy-egy csapatot nevezhetnek 
be.  
 
Budapest, 2012. április 27.             
 

 
      Mihály János ny. tűzoltó ezredes                          Mészáros József ny. tűzoltó alezredes  
MTSZ Tűzoltóverseny Tagozat vezetője                                          MTSZ irodavezető 
 
 

Árvai Imre tűzoltó alezredes 
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MTSZ Tűzoltó Versenybírói Bizottság vezetője 
 
 

 
Kapják:   megyei ,budapesti tűzoltó szövetségek elnökei 
   Magyar Diáktűzoltó Szövetség elnöke 
              fővédnök, védnökök 
              MTSZ elnöke, FB elnöke, alelnökei,  
              szervező bizottság tagjai 
Melléklet:  nevezési lap 
  Verseny Szabályzat (Ifjúsági Tűzoltó Versenyre 2005.09.28.) kiegészítése 

 
 
 
 
 
 


	Magyar Tűzoltó Szövetség                                            Békés Megyei Tűzoltó Szövetség
	V E R S E N Y K I Í R Á S

	dr. Gáti Zoltán ny. tű. ezredes 
	Schäffer László
	A részvételi költségek:
	Díjazás és értékelés
	Mihály János ny. tűzoltó ezredes                          Mészáros József ny. tűzoltó alezredes


