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VI. ORSZÁGOS 
KISMOTORFECSKENDŐ-SZERELÉSI BAJNOKSÁG 

Sárosd 
 

A Községi Tűzoltó Egyesület Sárosd által megrendezésre kerülő negyedik 

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.  

 

Sárosd település legrégebben alakult és folyamatosan működő egyesülete vagyunk. A helyi 

versennyel az a célunk, hogy megmutassuk az igazi vidéki település vendégszeretetét és 

Sárosd hagyományait az ide látogatókkal.  
 

2. A verseny helyszíne és időpontja:  

 

Sárosd, Hantosi utca 30. (Sportpálya) 

2016. július 09. 
GPS 47°2´18.43´´; 18°39´17.73´´ 

 

3. Rendező  
Községi Tűzoltó Egyesület Sárosd  

 

4. Szervező bizottság:  

Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Bozsoki József  Sárosd ÖTE elnöke 

Farmosi Csaba  Sárosd ÖTE parancsnoka 

Fogas László   Sárosd ÖTE parancsnok helyettese 

Vajda Viktória  Sárosd ÖTE titkára 

 

Főbírók:  
- Molnár József  tű. alezredes 

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ellenőrzési Osztály Főellenőre 

- Nemes István  nyá. tű. ftörm.  

A Györöki HAMUTIPRÓK Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnok helyettese 

Fővédnök 

- Magosi Lajos tű. ezredes  

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója 

Szakmai fővédnök 

- Kővágó Dezső tű. őrnagy  

( Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancsnoka) 
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5. A verseny lebonyolítása:  

08.00-10.00  Regisztráció  

10.00-tól  Ünnepélyes megnyitó, technikai megbeszélés a csapatoknak 

10:15  Verseny kezdete 

16:00-tól  Eredményhirdetés  

 

(tervezett időpontok, melyek a nevezett csapatok számától függően változhatnak, pontos 

információkkal a verseny napján értesítjük a versenyző csapatokat.) 

 

A versennyel kapcsolatos további információk, valamint a rajtsorrend közzétételre kerülnek a 

Magyar Tűzoltó Szövetség http://tuzoltoszovetseg.hu/ honlapján. 

 

A közzétett indulási időpont előtt legalább 60 perccel a versenycsapat vezetőjének jelentkezni kell 

a regisztrációnál.  

 

6. A verseny szabályai:  

A versenyre vonatkozó szabályokat a 2015. évben használt versenykiíráshoz használt mellékelt 

szabályzat tartalmazza.  

 

7. Felszerelés:  

A felszerelésre vonatkozó szabályokat a 2015. évben használt 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.) „Női” kategória (ahol a csapat kizárólag női tagokból áll. E kategóriában kizárólag retro 

kismotorfecskendő alkalmazható. 

 

A hivatásos-, önkéntes-és létesítményi tűzoltóságok között kategóriabontás nem lesz. 

 

10. Díjazás:  

Az első helyezést elérő csapat kupa, az első három helyezett csapat érem, az első tíz helyezett 

csapat oklevél díjazásban részesül.  

 

http://tuzoltoszovetseg.hu/


 
Adószám: 18488412-1-07   Bankszámlaszám: 10700093-42271709-51100005 

info tel: +36 30/385-0471 

web: www.sarosd.hu/ote  e-mail: sarosdote1@gmail.com 

Adószám: 18488412-1-07   Bankszámlaszám: 10700093-42271709-51100005 

info tel: +36 30/385-0471 

web: www.sarosd.hu/ote   e-mail: sarosdote1@gmail.com 

11. Nevezési határidő:  
Nevezni az alábbi telefonszámon lehet: 

+36 30/216-1945 

                                                  +36 30/385-0471 
2016. július 3-án 24.00 óráig, 

 

12. Nevezési díj:  
 

A versenyre a nevezési díj 10.000,-Ft, étkezés nélkül 6.000,- Ft.  

Az ebéd miatt kérnénk a nevező csapatokat időben jelezzenek étkezés szándékukat. 

(határidő (július 3.) A választható menük: 1-es:Bolognai spagetti 2-es:Rántott sajt kukoricás 

rizs,savanyúság. A nevezésekkel a pontos menüket és a darabszámot is kérjük leadni. 

A verseny helyszínén lehetőség van készpénzes befizetésre is. 

A nevezési díjat kérjük átutalással a következő számlaszámra: 

 

Községi Tűzoltó Egyesület Sárosd 

10700093-42271709-51100005 
átutalni és a regisztrációnál az átutalásról szóló igazolást bemutatni szíveskedjenek! 

 

13. Egyéb információk:  

 

Kísérő programok:  

- Büfé  

- Erősember bemutató 

- A verseny után Bothúzó Bajnokságot szervezünk a résztvevő csapatoknak. Nevezni a helyszínen 

lehet 

 

 

Sárosd, 2016. június 13. 

 

 

 Bozsoki József  Farmosi Csaba 

 Elnök  Parancsnok 


