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1.fejezet 

A versenyek célja 

1. A versenyek célja biztosítani: 

1.1 az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek illetőleg  egyéb szervezetek, tűzoltó rajainak 

színvonalas hagyományőrző és hagyományteremtő versenyzési lehetőségét. 

1.2 Tűzoltó egyesületek és családjaik számára egy közös élményekben gazdag kellemes 

szórakozást valamint kapcsolatteremtést, és kapcsolatápolást. 

1.3 Végül de nem utolsó sorban lehetőséget szeretnénk adni azoknak az Egyesületeknek 

akiknek nincs elég anyagi lehetőségük egy tűzoltó gépjármű megvásárlására, itt nincs más 

dolguk csak a 

„jók között a legjobbnak lenni” 

 

és a verseny eredmény hirdetése után egy tűzoltó gépjármű büszke tulajdonosaként térhetnek 

haza. 

  

2. fejezet 

  

A versenyek résztvevői 

  

2.1. A versenyeken az önkéntes és létesítményi tűzoltók Férfi, Női és Vegyes rajai vehetnek 

részt. A rajok egy kategóriában mérettetnek meg. 

2.2. A versenyen részt vehet az Férfi, Női és Vegyes raj melynek versenyzői tárgy évben 

betöltötték a 14. életévüket    

2.3. A versenyző életkorának kiszámításának módja:  az adott  verseny naptári évéből ki kell 

vonni a versenyző születési évszámát pl.: egy versenyző 2004-ben született. és a verseny 

2018-ban lesz, így  2018 – 2004 = 14, azaz 14 éves tehát részt vehet a versenyen  

2.4. A versenyen induló rajok tagjait hitelt érdemlően (a diákigazolvánnyal, személyi 

azonossági igazolvánnyal stb.) igazolniuk kell. 

   



3. fejezet 

  

A versenyszámok, a résztvevő rajok száma és létszáma, nevezésük 

  

3.1. A versenyen minden Önkéntes Tűzoltó Egyesület részt vehet, aki a kiírási feltételeknek 

maradéktalanul megfelel és lerótta a nevezési díjat.  

Nevezési díj: 50 000 Ft valamint nevezési lapjukat ( 1sz. melléklet ) a mellékleten található   

elérhetőségekre, határidőre beküldték, és regisztrálásra kerültek. Első 15 csapat részére tudunk 

helyet biztosítani rendezvényünkön. 

 

   - Kocsi fecskendő szerelés versenyszámban    

3.2. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek nevezésüket 2018. március 31. napjáig tehetik meg 

3.3. A Verseny minimum 8 csapat jelentkezése esetén kerül megrendezésre 

   

3.4. A versenyre nevezhető csapat létszáma: 

- 1 fő csapatvezető 

- 7 fő versenyző 

- 1 fő tartalék 

  

A csapatból a  7 fő versenyző+1 tartalék képezi a  versenyraj. 

  

3.5. A versenyre nevező egyesület több csapatot is nevezhet, de egy versenyző csak egy 

csapatban indulhat. 

3.6.    Az indulási szándékot nevezési lap (1sz. melléklet) megküldésével kell jelezni, a 

szervező által közzétett, illetve megküldött nevezési lapon –legkésőbb- 2018. február 28. 

napig. 

E-mail címünkre  

  

 



 

4. fejezet 

A versenyek szervezői 

  

4.1  A Szilsárkány Önkéntes Tűzoltó Egyesület Hagyományőrző kocsi fecskendő Versenyét 

(továbbiakban: verseny) a Szilsárkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület valamint Szilsárkány 

Község Önkormányzata szervezi. A verseny a Szilsárkány Önkéntes Tűzoltó Egyesület II. 

Hagyomány teremtő Családi nap társrendezvénye. 

 

5. fejezet 

A tűzoltóverseny rendezésének általános előírása 

  

5.1. A verseny eredményes lebonyolítása érdekében szervező bizottságot kell létrehozni. 

5.2. Szervezőbizottság Vezetője - megbízás alapján - egy személyben felelős a rendezvény 

előkészítéséért és megvalósításáért, feladatainak maradéktalan teljesítéséért. 

      Fő feladatát képezi a verseny: 

     - időpontjának, helyszínének meghatározása, forgatókönyvének elkészítése, 

     - részfeladataiért felelős személyek kijelölése, 

továbbá a részfeladatok felelősein keresztül irányítani és koordinálni a 

a./ versenybíróság, 

b./ kiértékelő csoport, 

c. / technikai csoport , 

d.,/ anyagi, pénzügyi csoport tevékenységét,      

 5.3. Szükség szerint további csoportok is szervezhetők. 

 



6. fejezet 

A versenybíróság 

  

6.1. A versenybíróság tisztségviselői: 

      - a versenybíróság elnöke, aki egyben a verseny főbírája, 

      - a versenybíróság elnökhelyettese, aki egyben a verseny főbírájának helyettese, 

      - a kiértékelő csoport vezetője, 

      - a technikai csoport vezetője, 

      - a versenyfeladat vezetőbírója. 

  

A versenybíróság elnökét a versenyt rendező szerv vezetője (parancsnoka) jelöli ki. Az egyéb 

tisztségviselőket, a versenybíróság tagjait és a technikai személyzetet a szervezőbizottság 

jelöli ki. 

  

6.1.1. A versenybíróság elnökének feladata, hatásköre: 

        Egyszemélyi felelős a verseny végrehajtásáért, a sportszerű versenyzésért. 

        Felelős a verseny szabályainak betartásáért. 

        Közvetlen beosztottjai :  

- a versenybíróság elnökhelyettese, 

                                - vezetőbíró, 

                                - a kiértékelő csoport vezetője. 

         

Hatásköre kiterjed mindazokra, akik a verseny közvetlen lebonyolításában részt vesznek. 

Szükség esetén gondoskodik a versenybírók leváltásáról. 

Kizárhatja a versenyből a sportszerűség ellen súlyosan vétő versenyzőket. 

 



 6.1.2. Az elnökhelyettes feladata, hatásköre: 

             - Az elnök távollétében gyakorolja annak jogait, átveszi az elnök hatáskörét. 

- Közvetlen beosztottja a technikai csoport vezetője.          

- Segíti a versenybíróság elnökét feladata végrehajtásában.          

- Részt vesz a sportfelszerelések hitelesítésében, ellenőrzi a pályaelemek 

szabályosságát, valamint a versenypályán történő szabályszerű elhelyezésüket. 

     

6.1.3. A kiértékelő csoport vezetőjének feladata, hatásköre: 

Irányítja és ellenőrzi a kiértékelő csoport tagjainak a munkáját. Tartja a kapcsolatot a 

versenybíróság elnökével és a kézi (gépi) időmérőkkel. Felelős az eredmények pontos 

kiértékeléséért, a versenyeredmények összesített jegyzőkönyvének, valamint az 

oklevelek elkészítéséért. Megszervezi a szükséges híradást és a pályák  esetleges 

hangosítását. 

  

6.1.4. A vezetőbíró feladata, hatásköre: 

Felelős az adott versenyszám szabályainak betartásáért. Irányítja az időmérők, a 

pályabírók, az indító és indítósegéd munkáját. 

  

Gondoskodik az adott versenyszám zavartalan lebonyolításáról. 

Feladata: 

   - a sportfelszerelések szúrópróbaszerű ellenőrzése, 

   - az óvások elsőfokú elbírálása, 

   - a versenybírók jelzése után a fehér zászló felemelésével engedélyt ad az indításra, 

   - javaslatot tesz az elnöknek a sportszerűtlen versenyzők kizárására, 

- dönt a futam érvényességéről. 

Felfüggesztheti az adott versenyszám folytatását, amennyiben a versenyzők és a csapat 

vezetője indokolatlanul zavarja a versenyszám lebonyolítását. Erről a tényről az elnököt 

haladéktalanul értesíteni köteles. A versenyszám további folytatására csak az elnök adhat 

utasítást. 



Amennyiben szabálytalanságot észlel, megsemmisítheti az adott versenyszám 

futameredményét, és az eredménylapra feljegyzi az okát. Személyesen győződjön meg a 

pályabírók jelzése alapján a jelzett szabálytalanságról. Amennyiben a pályabíró nem jelzett 

szabálytalanságot, de a vezetőbíró észleli ezt, az írott szabályok szerint dönteni köteles. 

Piros zászló felemelésével jelzi a futam érvénytelenségét. Fehér zászló felemelésével jelzi a 

futam érvényességét, és ezzel engedélyt ad a sportfelszerelés pályáról történő levitelére. 

  

6.1.5. A technikai csoport vezetőjének feladata, hatásköre: 

Felettese a technikai személyzetnek. Vezeti a sportfelszerelések hitelesítését. Ellenőrzi 

a pályaelemek szabályosságát, valamint a versenypályán történő szabályszerű 

elhelyezésüket. 

Gondoskodik a sérült vagy szabálytalan pályaelemek cseréjéről, illetve pótlásáról, 

irányítja a technikai személyzet munkáját. 

  

6.2. A versenybíróság tagjai: 

     - időmérők (kézi, gépi) 

     - indítóbíró és indítósegédek 

     - pályabírók 

     - technikai személyzet. 

  

6.2.1. Időmérők (kézi, gépi) 

            Közvetlen beosztottjai a versenyszám vezetőbírójának. versenypályán kettő kézi 

időmérőt kell kijelölni. A vezető időmérő irányítja az időmérők munkáját.             

Feladatuk: Az indításjelzés elhangzása és a versenyző célba érése közötti időt stopperórával 

mérni, és az elért időeredményeket írásban rögzíteni. 

 

 

 

 

 



6.2.2. Az indítóbírók 

            Beosztottja a versenyszám vezetőbírójának. 

Feladatuk : 

 - A vezetőbíró jelzésére a rajtolás vezény szavainak adása után jelt ad az indulásra. 

 - Szabálytalan rajtolás esetén visszahívó jelzést ad. 

 - Ki kell zárnia azt a rajt - , Az adott futamban kétszeri szabálytalan rajtolás esetén  

- Ki kell zárnia azt a rajt, amelyik a felkészülési idő leteltekor még nincs kész a versenyfeladat 

végrehajtására. 

 - Bármelyik okból történik a kizárás, ezt a tényt közölnie kell a versenyszám vezetőbírójával. 

  

6.2.3 - Indítósegédek 

             Közvetlen alárendeltjei az indítóbírónak.     

  Feladatuk: 

       - A rajtlista alapján ellenőrzi az adott rajt, a ruházat, a sportfelszerelés szabályosságát. 

       - Rajthoz szólítja az éppen sorra kerülő, és felkészülésre az utána következő rajt. 

       - Méri a felkészülési időt. Ha a felkészülési idő letelt, ezt a tényt közli az indítóval. 

       - Segíti az indító munkáját, gondoskodik arról, hogy a rajthoz álló versenyzőket a rajt 

végrehajtásában ne zavarják. 

       - Jelzi az indítónak, ha a felkészülésre szólított váltó vagy raj nem jelent meg a rajtnál. 

 6.2.4. A pályabírók 

              Közvetlen alárendeltjei a versenyszám vezetőbírójának. 

 Feladatuk: A sportfelszerelések szabályszerű elhelyezését a versenypályán fehér zászlóval 

jelezzék. Amíg a versenyző a sportfelszerelését szabályszerűen nem helyezte el a pályán 

kijelölt helyen, nem emelhetik fel a fehér zászlót. Amennyiben a felszerelés elhelyezésénél 

szabálytalanságot észlelnek, a piros zászló felemelésével jelezzék azt. A versenyszám 

lebonyolítása után a vezetőbíró felhívására a sikeres végrehajtást fehér zászló, az észlelt 

szabálytalanságot a piros zászló felemelésével jelezzék. 



7. fejezet 

  A versenyekre vonatkozó általános szabályok 

7.1. A versenyzők öltözete:  

 A versenyen részt vevő csapatok egyenruhában szerepelnek. Az öltözeteknek hosszú 

nadrágból, hosszú ujjú zubbonyból, vagy kabátból kell állnia. ( Rövidnadrág a verseny ideje 

alatt sorakozón nem viselhető.)  

7.1.1. A versenyzőknek, zárt lábbelit kell viselniük, mely egyaránt lehet félcipő, magas szárú cipő 
és csizma is. Stoplis cipő, futócipő viselése tilos (kizárást von maga után). 

A versenyfeladatok végrehajtásához tűzoltó vagy munkavédelmi sisak viselése kötelező. 

(munkavédelmi okok miatt) 

7.1.2. A versenyek megnyitó és záró ünnepségein a résztvevő rajok, szakasz, kötelékben 

vesznek részt.  

A résztvevő rajok a kötelékben történő különböző mozgásokat a tűzoltóság alaki szabályzata 

szerint hajtsák végre. 

Az egységes ruházat viselése a versenyfeladatok végrehajtásakor minden versenyző számára 

kötelező. Amennyiben a versenyfeladat végrehajtása közben a raj tagja elveszti öltözetének 

bármely darabját - amennyiben a célba érés előtt újra fel nem veszi rendeltetésének 

megfelelően -, a raj adott futamának eredményét meg kell semmisíteni.   

7.2. A tartalék versenyzők indulása   

Ha a bemelegítés során valamelyik versenyző megsérül, helyette tartalékversenyző indítható. 

Tartalékversenyző alatt azt az egy főt kell érteni, akit a csapat vezetője az adott 

versenyszámra nem nevezett, de a nyolcfős csapatnevezésben benevezésre került. 

7.3. A rajtolás végrehajtása 

A versenyzők a rajtolást álló rajthelyzetből végzik el. A felkészülési idő leteltével az indítóbíró 

“Felkészülni" vezény szavára a raj odamegy a rajthelyéhez. A rajthelyzetet úgy kell elfoglalni, 

hogy a versenyzők testének semmilyen részével - nem érinthetik a rajtvonalat, valamint a rajt és a 

cél közötti területet. "Vigyázz" vezényszóra felveszi az indulási testhelyzetet, majd ebben a 

helyzetben mozdulatlanul várja az indításjelzést. Az indítóbíró csak úgy adhat jelt az indításra, ha 

a futam minden résztvevője mozdulatlanul várja a jeladást. Azt, hogy minden rajthoz álló 

mozdulatlan-e, csak is az indítóbíró bírálhatja el. Ezt követi a "Rajt"-jel elhangzása sípszóval.  

 

 

 

7.3.1. Szabálytalan a rajt, ha a versenyző, vagy a raj a rajtjel elhangzása előtt megkezdi a feladat 

végrehajtását. A rajt szabályosságát csak az indítóbíró döntheti el.  Szabálytalan rajt esetén a 

rajnak meg kell ismételnie a futamot. Az adott futamban kétszeri szabálytalan rajtolás esetén a 

csapatot ki kell zárni a futamból. A rajt szabálytalanságát az indítóbíró hangjelzéssel (2 egymást 

rögtön követő sípszóval) jelzi a futam résztvevőinek. 



7.4. Az időmérés 

A versenyzők időeredményeinek mérésére elektromos időmérő berendezéssel és az 

elektromos méréssel párhuzamosan a versenypályán kettő kézi időmérővel kell végre hajtani. 

A gépi időmérés műszaki hibája esetén, amennyiben az a verseny közben romlik el, és rövid 

időn belül a zavar nem hárítható el, az értékelésnél csak a kézzel mért időeredményeket 

szabad figyelembe venni az adott versenyszámban. Amennyiben az elektromos időmérő 

berendezés kifogástalanul működött, a helyezések megállapításánál a gépi időt kell 

figyelembe venni. Az egyes versenyszámok végrehajtásához szükséges időt tizedmásodperces 
pontossággal kell értékelni. Minél kevesebb idő szükséges a végrehajtáshoz, annál jobb a 
teljesítmény. 

7.4.1.  A vezető időmérő feladata: 

 - Méri versenyző rajok idejét. 

 - Ellenőrzi az időmérők által mért időt, és dönt az érvényes eredményről. 

Három különböző idő közül a legjobbat és a legrosszabbat figyelmen kívül hagyva, a 

közbülsőt veszi figyelembe, ez az érvényes idő. Ha két mért idő egyforma és egy eltérő, akkor 

az egyforma időeredmény az érvényes. 

Ha bármely oknál fogva csak két idő áll rendelkezésre, akkor átlagolás történik, és azt kell 

figyelembe venni. 

 

- Az érvényes eredményt rögzíti az eredménylapon. 

- Utasítást ad a stopperórák nullára állítására. 

- Az eredménylapot átadja a versenyszám vezetőbírójának. 

7.5.    Vegyes rendelkezések 

7.5.1. A versenyfeladat végrehajtásának megkezdésére az alábbi felkészülési idő áll   

            rendelkezésre: 10 perc: kocsi fecskendő szerelés  

Ez idő alatt kell a versenyzőknek sportfelszerelésüket a pályán szabályszerűen elhelyezni, és a 

rajtvonal mögött felállni. Amennyiben az adott futamban a raj a felkészülési időt túllépi, rajt a 

futamból ki kell zárni. A versenyt szervezők a rajtolást lehetőség szerint úgy ütemezzék, 

hogy,  a csapatok először a váltófutást hajtsák végre, és a kismotorfecskendő szereléssel 

fejezzék be a versenyt. 

 

 

 



7.5.2. A versenyzők a feladatukat önállóan, külső segítség nélkül kötelesek végrehajtani. 

            Nem számít segítségnek: 

- ha a feladat végrehajtása befejeződött, a csapat többi tagja is segíthet a felszerelések  

           pályáról történő levitelében. 

            - kocsi fecskendő szerelésnél a raj tagjai egymás feladatát átvehetik. 

7.5.3. Tilos az ellenfelet a feladat végrehajtásában zavarni. 

7.5.4. Azt a rajt, amelyik a verseny végrehajtásában az ellenfelet akadályozza, ki kell zárni a 

versenyszámból. Az akadályozás miatt hátrányba került raj megismételheti az adott futamot, a 

versenyszám vezetőbírójának döntése alapján. 

7.5.5. Ha közvetlenül a versenyszám befejezése után a sportfelszerelések szúrópróbaszerű 

ellenőrzésekor kiderül, hogy a sportfelszerelés szabálytalan, a vétkes raj futameredményét 

meg kell semmisíteni. 

7.5.6. Amennyiben a rajnak egy tagja a futam végrehajtása közben megsérül, és emiatt a 

futamot nem fejezi be, vagy hátrányba kerül, a futam megismétlésére nincs mód. 

7.5.7. A feladat teljesítése után a visszaszerelést megkezdeni, illetve a felszerelést a pályáról 

levinni csak a versenyszám vezetőbírójának engedélyével lehet (fehér zászlójelzés). 

7.5.8. Ha egy váltó vagy raj engedélyt kap az ismétlésre, az óvás okául szolgáló futamban 

elért időeredmény helyébe a megismételt futam eredménye lép. 

7.6. Az óvás rendje 

7.6.1. Óvni a futam teljesítése után még a következő futam indítása előtt lehet. Az óvást a 

csapat vezetőjének szóban, a versenyszám vezetőbírójának kell bejelenteni. Döntésre első 

fokon a versenyszám vezetőbírója jogosult. Amennyiben a vezetőbíró döntésével a csapat 

vezetője nem ért egyet, úgy az óvást a versenybíróság elnökénél haladéktalanul írásban, és 

10.000ft készpénz letétbe helyezése után tehetnek (ha az   óvásnak helyt adnak, akkor az óvási 

pénz visszajár az óvást benyújtó részére, ha az óvást elutasítják, az óvási díj nem kerül 

visszafizetésre, a versenyszervezésére fordítódik).  

7.6.2. Az írásban benyújtott óvás elbírálására a döntőbíróság jogosult. 

 A döntőbíróság tagjai: 

         - a versenybíróság elnöke 

         - a versenybíróság elnökhelyettese 

         - a technikai csoport vezetője.   



A döntőbíróság a tényállás tisztázása érdekében meghallgatja a szabálytalanságot észlelő 

pályabírót és a vezetőbírót. A megállapított tényállás után a döntőbíróság haladéktalanul 

köteles a végső döntést meghozni, és a csapat vezetőjével ezt közölni. 

A verseny folytatására az írásban benyújtott óvás nem halasztó hatályú. A döntés ellen 

további fellebbezésnek helye nincs. A döntőbíróságnak minden esetben az írott szabályok 

szerint kell eljárnia. Ha azonban a versenyszabályban nem rögzített esetről van szó, akkor a 

döntésnél mérlegelni kell, hogy az a versenyző, aki ellen vagy aki érdekében óvtak, a 

szabálytalanság elkövetésével jogosulatlan előnyt szerzett-e, illetve mást hozott-e hátrányos 

helyzetbe vagy sem. Amennyiben nem, úgy a futamot érvényesnek kell tekinteni. Ha a 

szabálytalanság elkövetésével jogosulatlan előnyt szerzett, vagy másokat hátrányos helyzetbe 

hozott, a vétkes váltó vagy raj adott futameredményét meg kell semmisíteni. 

7.6.3. Nincs helye óvásnak: 

- Szabálytalan rajtolás miatt. 

- Ha a raj sérülés miatt a megkezdett versenyfeladatot befejezni nem tudta. 

- Ha a sportfelszerelések - tömlő, és tartozékai, időmérő berendezés stb. - műszaki hibája 

miatt szabálytalan, illetve sikertelen a versenyfeladat végrehajtása.  

- Ha az óvást nem a megfelelő időben nyújtották be. 

- Ha a raj a felkészülési idő alatt a sportfelszerelését a szabályzatban rögzített módon nem 

hozta versenykész állapotba, és a kizárás emiatt történt. 

- Ha a versenyszám vezetőbírójának engedélye nélkül az adott futamot követően a 

sportfelszerelést levitték a pályáról. 

7.6.4. Ha a versenyszám vezetőbírója vagy a döntőbíróság engedélyezi a futam 

megismétlését, akkor a megismételt futamra az alábbiak szerint kerülhet sor:             

7.6.4.1. kocsi fecskendő szereléskor a versenyszám utolsó futama után történhet az ismétlés. 

                              

 

 

 

 



8. fejezet  

A versenyeredmények értékelése : 

  

8.1. A verseny végső sorrendjét - a versenyszámban elért időeredmények adja.  

8.1.2. A versenyen az a raj éri el a kategóriájában a legjobb eredményt, amelyik a 

versenyszámban érvényes eredményt teljesített, és a mért idő a legkevesebb. 

8.1.3. Ha két vagy több csapat azonos eredményt ér el, akkor a versenybíró új rajtot rendel el 

az azonos idejű csapatok részére. 

8.1.4. Ha egy versenycsapat nem rendelkezik érvényes időeredménnyel, utolsó helyre kell 

sorolni. 

8.1.5. Az adott versenyen a résztvevő rajok a feladatot a szabályzatban előírt 

módon  kötelesek végrehajtani. 

                                

9. fejezet 

A rajok díjazása  

9.1. Kocsifecskendő szerelés  

-I. helyezet Mercedes L 409/29 típusú tűzoltó gépjármű ( 3.számú melléklet) 

-II. helyezett –III. helyezett - oklevél, tárgyjutalom.  

 -összes résztvevő: oklevél  

Különdíjak: A szervezők döntése alapján 

  

 

 

 



10. fejezet 

A versenyek rendezésével kapcsolatos költségek biztosítása 

  

10.1.A rajok utazási és felszereléseik szállítási költségeit a raj fenntartójának kell biztosítani. 

A versenyek rendezési költségei nagy részét a rajok nevezési díjából és a támogatásokból 

lehet biztosítani.                              

11. fejezet 

A versenypályák, felszerelések és versenyfeladatok leírása 

 

11.1. A kocsi fecskendő szerelés  

 

11.1.1  A pálya leírása  

 

120 m hosszú, 5 méter széles füves pálya. 

  

11.1.2  Pályaelemek  

 

A. Százlábú: 7 személyes 2 db 20 cm széles és 400 cm hosszú deszka melyen 50 cm-ként 

lábtartóval van ellátva.  

 

B. 7 db egyenként 19 +- 1 m hosszú 52 mm átmérőjű „C” tömlő 

 

C. Kocsi fecskendő 

 

D. 2 db fűrészbak 2 db 150 cm hosszú 15 cm átmérőjű farönk 2 db harangfűrész 

 

E. 1 db 1m3 hasznos űrtartalomú, feltöltési és leeresztési lehetőséggel kialakított tartály 

 

F. 1 db cél (stilizált láng) 50 cm széles és 60cm magas pirosra festett lemez  melynek 

közepén 5cm átmérőjű  nyílás található, melyet 20 cm szélességben fehér színű 

kerettel kell ellátni A céltábla kisházon van elhelyezve úgy hogy az 5 cm átmérőjű 

nyílás középpontja a talaj szinttől 1,6 méterre legyen. A céltábla mögött 15 L 

űrtartalomú edényt kell elhelyezni. Az edény bármilyen műszaki megoldású lehet, de 

az alábbi feltételeknek meg kell felelnie: 

- alkalmasnak kell lennie elektromos időmérés esetén a kézi időmérésre is 

- az elektromos időmérés érzékelője, valamint a kézi időmérésre szolgáló jelző csak 5 

l víz, tartályba töltése esetén működhet 

- tartályba a víz csak az 5 cm-es nyíláson át juthat be 

- leeresztési lehetősséggel el kell látni 

  

 



11.1.3. A pályaelemek, a céltábla és a felszerelések elhelyezése: 

 A pálya elején a pálya teljes szélességében 50 mm széles, feltűnő színű rajtvonalat 

kell húzni.  

 A rajtvonaltól 9 m-re a Százlábú versenyelemet kell elhelyezni ( 7 személyes 2 db 

20 cm széles és 400 cm hosszú deszka melyen 50 cm-ként lábtartóval van ellátva)  

 A Pálya „B” szakaszában 7 db „C” tömlőt kell kifektetve elhelyezni ( egyenként 

19 +- 1 m hosszú 52 mm átmérőjű) 

 A Pálya „C” szakaszában a kocsi fecskendőt kell elhelyezni menetiránynak 

megfelelően  

 A pálya „D” szakaszában 2 db fűrészbakot 2 db 150 cm hosszú 15 cm átmérőjű 

farönköt 2 db harangfűrészt kell elhelyezni. 

 Apálya „E” szakaszában 1 db 1m3 hasznos űrtartalomú, feltöltési és leeresztési 

lehetőséggel kialakított tartályt kell elhelyezni 

 A Pálya „F” szakaszában 1 db célt (stilizált láng) ( 50 cm széles és 60cm magas 

pirosra festett lemez  melynek közepén 5cm átmérőjű  nyílás található, melyet 20 

cm szélességben fehér színű kerettel kell ellátni A céltábla kisházon van 

elhelyezve úgy hogy az 5 cm átmérőjű nyílás középpontja a talaj szinttől 1,6 

méterre legyen.) A cél előtt 5m távolságban a pálya teljes szélességében 50 mm 

széles, feltűnő színű vonalat kell húzni.  

 

Minden szakaszt 50 mm széles feltűnő színű vonallal kell elválasztani. 

                  

11.1.4. A feladat végrehajtása: 

            A csapatból a vezető által kijelölt 7 fő hajtja végre a gyakorlatot. A rajt előtt 10 perc 

felkészülési idő áll rendelkezésre a sportfelszerelések elhelyezésére.  

A vezetőbíró jelzésére a csapatoknak a felkészülést be kell fejezni, és a rajthely mögött 

fel kell állniuk. A vezetőbíró és a pályabírók ellenőrzik a felszerelések és azok elhelyezésének 

szabályosságát. 

Amennyiben a felszerelések vagy azok elhelyezése szabálytalan, úgy a vezetőbíró 

jelzésére a csapat egy tagja a hibát kijavítja ( 2 perc áll rendelkezésre amennyiben a hiba nem 

javítható ki a rendelkezésre álló idő alatt a rajt ki kell zárni a versenyből). A versenybíró a 

felszereléshez nem nyúlhat.  

 Az indítóbíró “Felkészülni" vezényszavára a raj odamegy a rajthelyéhez. (A rajthelyzetet 
úgy kell elfoglalni, hogy a versenyzők testének semmilyen részével - nem érinthetik a 
rajtvonalat, valamint a rajt és a cél közötti területet.)   
 

 "Vigyázz" vezényszóra felveszi az indulási testhelyzetet, majd ebben a helyzetben 
mozdulatlanul várja az indításjelzést. Az indítóbíró csak úgy adhat jelt az indításra, ha a 
futam minden résztvevője mozdulatlanul várja a jeladást. Azt, hogy minden rajthoz álló 
mozdulatlan-e, csak is az indítóbíró bírálhatja el. 
 



  Ezt követi a "Rajt"-jel elhangzása sípszóval. a raj megkezdi a feladat végrehajtását. A raj a 

szerelést és a cél leküzdését tetszés szerinti módon hajtja végre, a szabálytalan 

végrehajtásra vonatkozó előírások figyelembevételével. 

 

 Az indítóbíró "Rajt"-jel elhangzását követően a a raj 9 m futás után megérkezik az „A” 
szakaszhoz ahol egy 7 személyes százlábú pályaelemmel 10 m-t kell haladniuk együttes 
erővel. A feladat végrehajtása során a raj egy vagy több tagja elesik vagy kilép az eszközből 
a raj nem folytathatja a feladat végrehajtását míg minden tagja vissza nem ált az eszközre. 
 

 Az „A” szakasz sikeres leküzdése után a raj megérkezik a következő feladathoz „B” szakasz 
ahol 7 db „C” típusú tűzoltó tömlőt talál kifektetve a raj minden tagjának 1 db kifektetett 
tömlőt kell szabályosan összetekerni úgy hogy az a kocsi fecskendőn kialakított tároló 
rekeszbe beleférjen.  A tömlők össze tekerése után a raj  az össze tekert tömlőkkel 10 m-t 
fut majd eléri a „C” szakaszt ahol az összetekert és magukkal hozott tömlőket el kell 
helyezniük a kocsi fecskendőn  erre a célra kialakított tárolókban. ( A raj mindaddig nem 
folytathatja a feladat végrehajtását míg mind a 7 tömlő elhelyezésre nem kerül ha bármely tag 
által összetekert tömlő nagyobb mint a tároló rekesz és nem fér bele abban az esetben újra fel 
kell tekerni a tömlőt.)  

 

 A „B” szakasz leküzdése után a raj már elérte a „C” szakaszt itt a kocsi fecskendő tolásával 
haladnak tovább a kijelölt pályán 10 m-t  

 

 megérkeznek a „D” szakaszhoz ahol a pályán keresztbe elhelyezve találnak 2 db fűrészbakot 2 
db rönköt és 2 db harangfűrészt a feladat hogy a harangfűrészek segítségével a farönkökből a 
megjelölt helyen egy-egy darabot levágjanak ( levágott darab : A rönkből harangfűrész 
segítségével levágott darab a földet éri)  

 

 A raj az akadály leküzdése után tovább folytathatja a kocsi fecskendő tolását a kijelölt pályán. 
10 m leküzdése után elérnek az „E” szakaszhoz ahol a kijelölt helyre tolják a kocsi fecskendőt 
majd szerelnek egy 2 db „B” szívótömlőből és egy „B” storc kapoccsal rendelkező lábszelepes 
szűrőből álló táplálást és egy 3 db „C” tömlőből álló sugarat a cél irányában ( „F” szakasz.) 

 

  A  szerelési feladat végrehajtása után a raj 4 tagja elkezdi a vizet pumpálni a sugár irányába a 
sugárvezető elhelyezkedik a cél előtt kijelölt 50mm széles feltűnő színű pálya teljes 
szélességében húzódó vonal mögött. ( A vonal érintése, átlépése kizárást von maga után)  

 

 A cél leküzdéséhez 5 l- vizet juttat az 5 cm-es nyíláson keresztül a tartályba. A szerelési feladat 

akkor ér véget, ha az elektromos időmérés érzékelője, valamint a kézi időmérésre szolgáló 
jelző folyamatos jelzést ad. A raj a feladat végrehajtása után csak a vezető bíró 
vezényszavára kezdheti meg a visszaszerelést illetve a pálya elhagyását. 

Szabálytalan végrehajtásnak kell tekinteni, és a versenyszámból ki kell zárni azt a rajt:  

 „A” szakaszban nem közösen hajtják végre a feladatot  

„B” szakaszban a tömlőt nem minden tag tekeri össze szabályosan és nem fér bele a tárolóba 

ezt figyelmen kívül hagyják és folytatják a versenyt. 

„C” szakaszban elhagyják a kocsi fecskendővel a kijelölt pályát 



„D” szakaszban anem mind a 2 rönkből kerül levágásra egy-egy darab szabályosan. 

„E” szakaszban a szerelési feladatot nem a szabványnak és a szerelési szabályban 

meghatározott eszközökkel hajtják végre. 

„F” szakaszban ha a cél előtt kijelölt vonalat érinti vagy átlépi. 

-       ha bármilyen okból a raj a célt nem tudja leküzdeni. 

Kivételt képez ez alól, ha a rajhoz nem tartozó személy a feladat végrehajtását 

akadályozza, 

   -      amennyiben valamelyik csapat a 10 perc felkészülési idő alatt felszerelését nem   

           helyezte versenykész állapotba, illetve az ellenőrzés során felfedett 

           szabálytalanságot  2 percen belül nem szünteti meg. 

    -      a versenyszám leküzdésében senki sem segíthet, a versenypályára nem mehet be! 

- a visszaszerelést megkezdik a vezetőbíró engedélye nélkül 

 

12. fejezet 
 

11.1 A verseny lebonyolítása munkavédelmi és szabványossági szempontból is ellenőrzésre kerül.  

A szervező a verseny helyszínén, eszközöket előzetesen munkavédelmi és szabványossági 

szempontból átvizsgálja, Feltárt hiányosságok pótlására, javítására azonnal intézkedni kell. 

Amennyiben a hiányosságot a verseny megkezdéséig nem sikerül pótolni, javítani, abban az 

esetben az az eszköz nem használható a versenyen (kizárást von maga után) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 

 

Szilsárkány Önkéntes Tűzoltó Egyesület Hagyományőrző 

Kocsifecskendő Tűzoltó Verseny  

 

Szilsárkány  

2018  április 29. 

 

Jelentkezési lap versenycsapat részére 

 

Csapat neve:…………………………………………………….. 

Postai cím:………………………………………………………. 

Telefon, fax, e-mail:……………………………………………... 

 

Nevezési kategória:  kocsifecskendő  

 

…………………………………….Önkéntes Tűzoltó Egyesület  Kocsi fecskendővel 

 

   Rendelkezik                             Nem rendelkezik 

 

Azon egyesületek számára, akik nem rendelkeznek kocsi fecskendővel a szervező biztosít 

 

Névsor: 

Csapatvezető:………………………………..   Telefonszám:……………….  

        

 Név Szem. ig. sz. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

Tartalék   

Nevezési határidő: 2018. március 31.  
 

Jelentkezési lapokat a következő E-mail címre várjuk:  szilsarkanyote@gmail.com 

 

Nevezés díját az alábbi számlaszámra lehet befizetni postai kézpénzátutalási megbízással. 

Számlatulajdonos Számlaszáma, neve : 59600066-10003437-00000000 , Szilsárkány ÖTE 

Megbízás befizetés jog címe: Verseny nevezési díj  
 

Kérjük a nevezési lap mellé csatolják a befizetést igazoló postai szelvény 

másolatát. 

 

Kapcsolattartó: Kéri Károly Tel.: 06703349329 

mailto:szilsarkanyote@gmail.com


2. számú melléklet 

Pálya rajz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. számú melléklet 
 

HAGYOMÁNYŐRZŐ KOCSI FECSKENDŐ  

SZERELÉS FŐDÍJA 

 

 

 

Gépjármű Gyártmánya: MERCEDES 

Típua: L 409/29 

Első nyilvántartásba vétel időpontja: 1979 

Első Magyarországi nyilvántartásba vétel időpontja: 2008.12.09. 

Hengerűrtartalma: 2307 ccm 

Legnagyobb leadott teljesítménye: 66 KW 

Saját tömeg: 2800 kg 

Együttes tömeg: 4600 kg 

Vontatási tömeg: 1500 kg 

Hajtóanyag: Benzin 

Szállítható személyek száma: 9 

Sebességváltó fajtálya: MECHANIKUS 

Kilométer óra állása: 26852 km 

 

A Verseny fődíját csak a gépjármű képzi a fotókon szerepelő felszerelés nem tartozéka 

A Gépjármű Nyílt nap keretén belül megtekinthető, kipróbálható 2018.03.24.-én délután 

13:00 – 17:00-ig 

 

 

 



 

3. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



3. számú melléklet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. számú melléklet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. számú melléklet 
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