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VII. ORSZAGOS

KISMOTORFEC §KENUÓ-SZERELE SI BAJNOKSÁG
Kunsziget

Kunszigeú Község Önkéntes Tűzoltó Eryesülete által megrendezésre kerülő neryedik
fordulój ának versenykiírása

1.

A versenv céüa:

Az országmentő

tíizryéde,lmétalkotó szervezetek esapatai versenyszerű keretek között

mérhessék

össze felkészültségiiket egy olyan versenyszámban, melynek hagyományai a hivatásos-, €lz
önkéntes- és létesítményitűzolóságok, továbbá az önkéntes tűzoltó egyesiiletek tekintetében is
azonosak.

2.

A versenv helyszíne

és időpontja:

Kunsziget. Győri út (Sportpálya)
GPS: E: 47'44'2l.95K: 17o3l'66.74"

2017.

július 15.

3. Rendezö:

Kunsziget Község Önkéntes Tt:zoltő Eryesülete
4. Szerlezőbizottság:

- Kuller Imre Kunsziget ÖTE elntike
- Rebenek Árpad Kunsziget ÖTE parancsnoka
- Börzsei Arnold Kunsziget Öre attál,ános parancsnok
- Stróbl Gergely Kunsziget ÖrE tagia
Főbírók:

- Nemes István nyá. tű. ftörm.
A Györöki HAMUTIPnÓK Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnok helyettese
- Fekete Szabolcs tii. Ftörm
A Győrszemere Község Triaoltó Egyesületének elnöke
Fővédnökiik:

- Sallai Péter tű.a;oltő dandártábornok Győr-Moson-Sopron MKI igazgató
- Lendvai Ivánné Polgármester, Kunsziget Község Önkoúrányzata
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A versgny programja:

5.

0809-10& Regiszháció
l099

Ünnepélyes megnyitó, aánatechnikai megbeszélésa csapatoknak

10l5

Verseny kezdete

l6s9

Eredményhirdetés (vfuható időpont)

(tervezett időponto§ melyek a nevezett csapatok számától frggően váltoáatnak, pontos információkkal
naBj an ilájékoztatjuk a csapalokat)

a

verseny

A versennyel kapcsolatos további információ\ valamint a rajtsorrend kőzeétételre kerülnek
a Maryar Tűzoltó Szövetség http://tuzoltoszovetseg.hu honlapján

A

közzetettindulá§i idöpont elött legalább 60 perccel a veísenycsapat vezetőjének jelentkeznie
kell a regisztrációnál!

A verseny szabályai:
A versenyre vonatkozó szabályokat
6.

évben használt

a

versenykiíráshoz mellékelt

2017. évben használt

a

versenykiírásho) me[ékelt

a 2017.

szabá|yzat1clrtárrlrarua.

7. Felszerelés:

A

versenyre vonatkozó szabályokat
szúélyzattafiaLmazza,

8.

a

Résztvevók:

A versenyen hivatasos-, önkormányzati-, önkéntes

és létesítnrényitilzolt6kbó1 álló

l0 fős csapatok

vehetnek részt.

9.

Kategóriák:

Brirmely, vagy akar mindkét kategóriában lehet indulni:
- ,,Férfi Retró" avaw hőskor kategória ( T/S 8/8, T/D 8/8, Polonia M 8/8, stb...a volt keleti
szferabó1)

avagy korszerű kategória ( Rosenbauer FOX, Zígler Ultra Power, Ulía Leicht, Metz
FP 8/8, Magirus PFPN 10-1000 stb...a nyugati szféraból)
*,Női" Retró kategória ( ahol a csapat kizírólag női tagokból á11. E kategóriában kizá,rólag retro
Kismotorfecskendő alkalmaáató)

- ,,Modern"

A hivaLisos-, önkormányzati-, önkéntes

és létesífirrényitűzoltók között

kategória bonüis nem lesz.
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i0. Díjazás:
Kategórianként az első hiárom csapat kupu, és csapatérem, a további csapatok oklevél díjazasban
részesül.
11. Nevezési határidő:

Nevezni azalábbi telefonszámon, és e-mail címen lehet:
+3620l5635449
+362013262-708

kunszigetiote@gma i l.com
2017.július 10-én 24a0 őráig
12. Nevezési díi:

A versenyre

a nevezési díj étkezéssel10000r-Ft, amely tartalmazza a regiszhációs díjat, és egy
étkezést (babgulyás kenyénel) csapatonként 10 fő reszére, éúkezésnélkül6000,-Ft

A nevezési dijat kérjük áfutalással

a

következő számlaszálmta:

2017.július l2-ig

Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, Lébény-Kunsziget
Takarékszövetkezet
59000033-1 1010735
áfutalni és regisztrációnál az átuálásról szóló igazolást bemutatni szíveskedjenek!

A versenyt csak a nevezési díj befizetésénekigazolásával kezdhetik meg a csapatok!
13.

Egyéb információk.

A verseny helyszínénegész nap Btifé iizemel!

Kunsziget,zal7,június 03.

Polgármester

Elnök

