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Szám: ……/2019.  

VERSENYKIÍRÁS 

A Zala Megyei Tűzoltó Szövetség ez évben is megrendezi az önkéntes és létesítményi tűzoltók 

megyei versenyét. 
 

Verseny védnökei: 

 

– Fővédnökök: Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott asszony 

   a Zala Megyei Védelmi Bizottság  Elnöke 

     a verseny társadalmi fővédnöke. 

 Egri Gyula tűzoltó ezredes a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

        igazgatója, a verseny szakmai fővédnöke  

– Védnökök: Dr. Pál Attila a Zala Megyei Közgyűlés Elnöke, 

 Takács Ottó tűzoltó ezredes a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

   igazgatóhelyettese, és a verseny elöljárója. 

 Illés Tamás Lakhegy Polgármestere, 

 Strázsai Zoltán, Zala Megyei Tűzoltó Szövetség Elnöke 

A verseny ideje:  2019. május 19. 08.00 óra 

A verseny helye:  Lakhegy Sportpálya, Rákóczi utca vége GPS: 46°56'40.6"N 16°49'42.0"E 

 

A verseny főbírói: Kismotorfecskendő szerelés főbíró: Gömbös László tűzoltó alezredes. 

 CTIF főbíró: Marton Károly Zalaszentgrót ÖTP szolgálatvezetője. 

A verseny bizottság elnöke: Bajsz András tűzoltó alezredes Zala Megyei Tűzoltósági Főfelügyelő 

Versenyszámok:  CTIF 

 Kismotorfecskendő szerelés 

Kategóriák: 

 CTIF:  ifjúsági (16 éves korig) 

  felnőtt (16 éves kortól) 

 Kismotorfecskendő szerelés: 

 „Retro” TS/8/800,Polónia: „Modern” Ziegler; Fox; RB.: 

 gyermek fiú(14 éves korig) gyermek fiú(14 éves korig) 

 gyermek leány (14 éves korig) gyermek leány (14 éves korig) 

 ifjúsági fiú (18 éves korig) ifjúsági fiú (18 éves korig) 

 ifjúsági leány (18 éves korig) ifjúsági leány (18 éves korig) 

 felnőtt férfi felnőtt férfi 

 felnőtt női felnőtt női 

 létesítményi létesítményi 

 

Nevezési határidő: 2019. május 14., kedd, 23.00 ÓRA 



A nevezéseket - a csatolt nevezési lapon, a nevezési díj befizetését igazoló elektronikus file, vagy 

scannelt másolattal együtt az alábbi e-mail címre kérjük megküldeni: zmtsz@tuzoltosag.hu 

(preferált), vagy postán: Zala Megyei Tűzoltó Szövetség 

 8380 Hévíz, Sugár köz 1. 

Nevezési díj: 

 

CTIF illetve KMF szerelés kategóriákban 10.000,- Ft/csapat. 

 

A nevezési díjakat a Zala Megyei Tűzoltó Szövetségnek az alábbi számlaszámára – átutalással, vagy 

az M7 Takarékszövetkezet fiókjaiban történő befizetéssel – kérjük befizetni, lehetőség van a 

helyszínen történő fizetésre is a regisztráció ideje alatt: 

 

75500801-10001198-00000000 

 

A befizetéseken kérjük a "ZALA MEGYEI TŰZOLTÓVERSENY 2019 NEVEZÉSI DÍJ" 

közleményt feltüntetni, valamint a számlázási nevet és címet megadni. 

Nevezhet bármely önkéntes tűzoltó egyesület és létesítményi tűzoltóság. 

Technikai információk: - indokolt esetben mód van speciális indulási időpont igénylésére, 

 - az étkezési létszám megadása kötelező (max.:10 fő/csapat), ha 

azonban több az étkezési létszáma egy csapatnak, akkor minden plusz fő étkezése plusz 1000 Ft/fő. 

 - Menü: Sertés pörkölt, főt tésztával és savanyúsággal. Étkezés a 

helyszínen a Lakhegy Község Önkéntes Tűzoltóinak szervírozásában. 

A fenti információk megadása kötelező, melyeket kérünk a nevezési lap megfelelő helyén jelezni, 

illetve kérdéseikkel keressék: Strázsai Zoltánt a 30/499-99-12 es telefonszámon, illetve a 

zmtsz@tuzoltosag.hu e-mail címen. 

 

A versenynap tervezett programjai: 

 08.00 – 09.00 Regisztráció 

 09.00 Ünnepélyes megnyitó, elismerések átadása. 

 09.45 Technikai értekezlet 

 10.00 Tűzoltó verseny kezdete 

 11,30-től 14.00-ig Ebéd a helyszínen 

 15.00 Eredményhirdetés (tervezett időpont). 

 

Díjazás: 
 

A tűzoltó verseny során a fenti versenyszámokban, versenyszámonként az első három helyezett 

kupa, illetve a legjobb összesített eredményt elérő csapat „Lakhegy kupa”, a többi helyezett oklevél 

díjazásban részesül. 

 

 

Kelt.: Hévíz, 2019. május 10. 

 

 Strázsai Zoltán sk. 

 ZMTSZ Elnök 


