
V. MOSONSZENTMIKLÓSI 

 TŰZOLTÓ HÉTPRÓBA 

 

Versenykiírás: 

 A versenyre 10 fős csapatok jelentkezését várjuk.  

 A versenyt férfi és elegendő jelentkezés esetén női és 

gyermek (14 éves korig) kategóriában rendezzük 

 Minden nevezett játékos kizárólag egy csapatban szerepelhet. 

 A csapatok 7 különböző versenyszámban mérik össze tudásukat, erejüket, 

ügyességüket valamint összeszokottságukat. 

 Minden versenyszámban az első 10 csapatot pontozzuk és a végén a pontszámok 

összeadódnak. Ebből fog kialakulni a végeredmény. 

 Kötelező védőfelszerelés sisak! 

 A nevezési díjakat a díjazásra fordítjuk! 

Időpont: 2015. június 13. /szombat/  

- 8:00-9:00 Érkezés és regisztráció 

- 9:00 Megnyitó 

- 12:00-13:00 125 éves a Mosonszentmiklós Község Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület megemlékezés, ebéd, Rábca dalkör műsora 

- 16:00 Eredményhirdetés (tervezett időpont) 

Helyszín: Mosonszentmiklós, Sport utca /sportpálya/ 

Nevezési határidő: 2015. június 6. /szombat/ 

Nevezési díj: 5000FT/csapat 

 

A nevezési lapot E-Mailben vagy postán várjuk vissza. 

A nevezési díjat átutalással a következő számlára várjuk: 

Jogosult: Mosonszentmiklós Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület,  

9154 Mosonszentmiklós, Fő utca 28. 

Számlavezető bank: Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 

Számlaszám: 59000057-10250282 

 

DÍJAZÁS: 

 Minden versenyszámban díjazzuk a legjobb eredményt! 

 Kategóriánként I., II., III. helyet. 

 Különdíjak 

További információk:  

Makrai Péter 06-30/47-49-766 

Kovacsics Krisztián 06-30/36-98-254 

tuzoltok@mosonszentmiklos.hu 

9154 Mosonszentmiklós, Fő út 28. 

mailto:tuzoltok@mosonszentmiklos.hu


Tűzoltó hétpróba - feladatok 

1. Húzd meg jobban! 

 Tűzoltógépjármű elhúzása 30 méterre. (gyerek csapatok esetén személyautó) 

 A feladatot időre kell teljesíteni.  

 Rajt vezényszóra indul az idő mérése, amikor a gépjármű első kereke áthalad a 

célvonalon akkor áll meg. 

2. Tömlő teke Változás! Új versenyszám. 

 Feltekert C tömlővel 8 méterről 9 tekebábura gurítás 

 A csapatból mindenki egyszer guríthat 

 Tekebábukon pontszámok lesznek. A ledöntött bábuk pontszámai összeadódnak 

3. Csiga-Biga 

 C tömlő teljes feltekerése időre 

 A csapattagok a feltekert tömlőt a földre helyezik és ráállnak, az óra akkor áll meg, ha 

az utolsó versenyző is végzett 

4. Kitartás Változás! 

 Rajt vezényszóra a 6 kg-os porraloltót előre nyújtott karral, fejmagasságban kell 

tartani időre. (női és gyermek csapatoknál is fejmagasságban kell tartani) 

 Az eredmény a legrövidebb és leghosszabb időeredmény összege. 

5. Modern tűzoltás  

 A feladat végrehajtására 3 perc áll rendelkezésre 

 A 3 m-re levő tűzre locsolt víz mennyiségét mérjük 

 A csapattagoknak egymást váltva kell egy vödör segítségével a legtöbb vizet célba 

juttatni  

 A tűzre locsolt víz mennyiségét a versenybíró méri le. 

6. Csapatmunka 

 4m-es "sílécen" a csapatnak egymás mögé felsorakozva összehangolt munkával kell 

leküzdeni a 30 méteres távot oda-vissza időre. Megfordításhoz le kell szállni a 

lécekről! 

 Az óra akkor áll meg amikor a síléc vége áthalad a célvonalon. 

7. Száraz szerelési gyakorlat 
 

   Száraz szerelési gyakorlat előkészített eszközökkel 


