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Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Hegykő 
által megrendezésre kerülő 

6. fordulójának versenykiírása 
 

 
1.A verseny célja: 
Az ország mentő tűzvédelmét alkotó szervezetek csapatai versenyszerű keretek 
között mérhessék össze felkészültségüket egy olyan versenyszámban, melynek 
hagyományai a hivatásos-, az önkéntes- és létesítményi tűzoltóságok, továbbá az 
önkéntes tűzoltó egyesületek tekintetében is azonosak. 
 
A hegykői forduló kiemelt célja, hogy lehetőséget biztosítson a verseny 
résztvevőinek, családtagjainak arra, hogy egy hétvégét töltsenek el a Fertőpart egyik 
legszebb településén, Hegykőn. Hegykő a világörökség, és a Fertő-Hanság Nemzeti 
Park részeként Európa szerte híres só koncentrátumú gyógyhatású 
termálvizének, termálfürdőjének és gyönyörű környezetének köszönhetően kedvelt 
turistacélpont.   
 
Célunk továbbá, hogy a megyei csapatok is részt vegyenek hazai 
versenyünkön, ezért úgy döntöttünk, hogy megyénkből érkező csapatokat 
„RETRO” kategóriában külön díjazásban is részesítjük.  
 
 

2. A verseny helyszíne és időpontja: 
Hegykő. Labdarugó pálya. 
2015. július 25 
Hegykő GPS koordináták.: é.sz. 47.62083° k.h.16.79700° 
 
3. Rendező: 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Hegykő 
Hegykő Község Önkormányzata 
 

4. Szervező bizottság: 
Horváth Géza elnök. 
Kőmüves Tamás Ö.T.E.parancsnok 
Ősze Zoltán titkár 
Kőmüves Gábor elnökségi tag 
 

http://hegyko.hu/hegyko/ferto-nemzeti-park
http://hegyko.hu/hegyko/ferto-nemzeti-park
http://hegyko.hu/termalfurdo


Főbíró: 
– Nemes István nyá.tűó.ftörm. 

 
 

5. A verseny lebonyolítása: 
07:30-09:15. regisztráció / esetleg nem érnének ide a megadott időpontba 
megkérnénk, hogy jelezzék késésűket/ 
09:30 Megnyító 
10:00-tól verseny 
17.00-tól eredményhirdetés /A csapatok létszámától függően az eredményhirdetés 
ideje változhat./ 
 
A versennyel kapcsolatos további információk, valamint a rajtsorrend közzétételre 
kerülnek a http://verseny.tuzoltosag.hu honlapon. 
 
A közzétett indulási időpont előtt legalább 60 perccel a versenycsapat vezetőjének 
jelentkezni kell a regisztrációnál. 
A tervezet időpontok a csapatok létszámától függően változhatnak. 
 

6. A verseny szabályai: 
A versenyre vonatkozó szabályokat a versenykiíráshoz mellékelt szabályzat 
tartalmazza. 
 
 

7. Felszerelés: 
A felszerelésre vonatkozó szabályokat a versenykiíráshoz mellékelt szabályzat 
tartalmazza. 
 
 

8. Résztvevők: 
A versenyen hivatásos-vagy önkéntes-vagy létesítményi tűzoltókból álló 10 fős 
csapatok vehetnek részt. 
 
 

9. Kategóriák: 
Bármely vagy akár mindkét kategóriában lehet indulni: 
 
a) „Retro” avagy hőskor kategória (T/S 8/8; T/D 8/8; Polonia M 8/8 PO5; stb. a volt 
keleti szférából) 
 
b) „Modern” avagy korszerű kategória (Rosenbauer FOX; Ziegler Ultra Power, Ultra 
Leicht; Metz FP 8/8; Magirus PFPN 10-1000 stb. a nyugati szférából) 
 
c) „Retro” Női 
 
A hivatásos-, önkéntes-és létesítményi tűzoltóságok között kategóriabontás nem 
lesz. 
 
 



10. Díjazás: 
Az első három helyezést elérő csapat kupát valamint érmeket kap, és az első tíz 
helyezett csapat oklevéldíjazásban részesül. 
Gy-M-S megyei csapatok részére kupa oklevél. 
 

 
11. Nevezési határidő: 
Nevezni kizárólag online módon. 
 

                                          2015.júlus.20. 12.00 óráig, 
 
a versenysorozat központi honlapján http://verseny.tuzoltosag.hu lehetséges, amely 
alapján a résztvevők beosztásra kerülnek a rajtlistán. 
 
 

12. Nevezési díj: 
A versenyre a nevezési dij  6000ft, étkezéssel 10.000,-Ft, csapatonként 10 fő 
részére.   
 
A nevezési díjat kérjük átutalással a következő számlaszámra elutalni, vagy a 
verseny napján a regisztrációnál befizetni! 
 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Hegykő 
Bankszámla számunk.: Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet Hegykői kirendeltsége  

                                       59100607-10016109                                    

 
Amennyiben a  nevezési díj befizetése átutalással történik, kérjük, hogy az utalásról 
szóló banki igazolást a verseny napján szíveskedjenek magukkal hozni és bemutatni.  
 

 
13. Egyebek, információk: 
Pénteken érkezőket vendégül látjuk este 19:00-tól szertárunkban. 
 
A verseny napján a tavalyihoz hasonlóan, frissítő állomással kedveskedünk a 
csapatoknak. 
 
Szeretettel várunk mindenkit!                     
 
Web.: www.hegyko.hu 
e-mail:geza80@citromail.hu  vagy komuves.tamas84@gmail.com 
Elnök tel: +3630/347-6108 
Parancsnok tel. szám:+3630/381-0518 
 
          
   Horváth Géza                                                                               Kőmüves Tamás 
          Elnök                                                                                       Parancsnok 
 
 
Hegykő, 2015. július 7 



 


