
 
 

VERSENYKIÍRÁS 

 

 

IX. ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ-SZERELÉSI BAJNOKSÁG  

SZAKOLY 

 

 

A Szakoly Önkéntes Tűzoltó Egyesület által megrendezésre kerülő  

hatodik fordulójának versenykiírása 

 

1. A verseny célja: 

 

Az ország mentő tűzvédelmét alakító szervezetek csapatai versenyszerű keretek között mérhessék össze 

felkészültségüket egy olyan versenyszámban, melynek hagyományai a hivatásos-, az önkormányzati-, 

az önkéntes- és létesítményi tűzoltóságok tekintetében is azonosak. 

 

2. A verseny helyszíne és időpontja: 

 

4234 SZAKOLY, BÁSTY-KERT ÉS SZABADIDŐ PARK FOGATHAJTÓ PÁLYA 

2019. augusztus 3. 

 

3. Rendező: 

Szakoly Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 

4. Szervező bizottság: 

 

Magyar Tűzoltó Szövetség 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzoltó Szövetség 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Önkormányzati Tűzoltóság Szakoly 

Szakoly Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Szakoly Község Önkormányzata 

 

5. Főbíró: 

 

Nemes István ny.tüó.ftörm. 

 

6. Verseny lebonyolítása: 

 

12:00-14:00 regisztráció, technikai (fogathajtó pálya) 

12:30-tól ünnepélyes felvonulás a tűzoltó szertártól a verseny helyszínére. Fúvós zenekar, mazsorett, 

versenycsapatok, fecskendők kíséretében ( 4234 Szakoly Rákóczi u. 10.) 

13:30 Ünnepélyes megnyitó, technikai megbeszélés a csapatokkal  

14:00 Verseny kezdete 

18:00 Eredményhirdetés 

 

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

információkkal a verseny napján értesítjük a versenyzőket, 

A versennyel párhuzamosan egy helyszínen megrendezésre kerül a  XXI: Szakolyi Napok és XIV. 

Nemzetközi Kukorica Fesztivál és Fogathajtó verseny mely programját a kiírás melléklete ként 

csatolunk.) 

Szakoly Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

4234 Szakoly Rákóczi u.10. 

Tel: 42/561-108 Fax: 42/561-109 
Email: szakoly.ot@katved.gov.hu 



 

A versennyel kapcsolatos további információk a www.orszagoskismotorfecskendoszerelobajnoksag.hu  

Az indulás előtt legalább 60 perccel a vezetőnek jelentkeznie kell a regisztrációnál. 

 

7. A verseny szabályai: 

 

A versenyre vonatkozó szabályokat a honlapról letölthető szabályzat tartalmazza: 

www.orszagoskismotorfecskendoszerelobajnoksag.hu 

 

8. Felszerelés: 

 

A felszerelésre vonatkozó szabályokat a honlapról letölthető szabályzat tartalmazza: 

www.orszagoskismotorfecskendoszerelobajnoksag.hu 

 

9. Résztvevők: 

 

A versenyen hivatásos – vagy önkéntes – vagy önkormányzati – vagy létesítményi tűzoltókból álló 10 fős 

csapatok vehetnek részt. 

 

10. Kategóriák: 

 

a,) „Férfi Retro”  avagy hőskor kategória (  T/S 8/8; T/D 8/8; Polonia M 8/8 PO5; stb. a volt keleti 

szféráiból)  A csapatban csak férfiak  

b,) „ Női Retro”  avagy hőskor kategória ( T/S 8/8; T/D 8/8; Polonia M 8/8 PO5; stb. a volt keleti 

szféráiból) A csapatban csak nők vehetnek részt 

c,) „ Modern” avagy korszerű kategória ( Rosenbauer Fox; Zeigler Ultra Power; Ultra Licht; Tohatsu 

Metz FP 8/8; Magirus PFPN10-1000 stb. a nyugati szfériából) Modern kategóriában nincs női férfi 

bontás. 

 

A hivatásos-, önkormányzati-, önkéntes és létesítményi tűzoltóságok között nincs kategóriabontás.  

 

11. Díjazás: 

 

A kategóriákban az első 3 helyezést elérő csapat kupa, az első 3 helyezet csapat érem, valamint az összes csapat 

oklevéldíjazásban részesül, valamint felajánlott különdíjak kerülnek átadásra. 

 

12. Nevezési határidő: 

 

Nevezni kizárólag online módon a www.orszagoskismotorfecskendoszerelobajnoksag.hu honlapon 

lehet. 

 

2019.július 31. 24:00 óráig 

 

Amely alapján a résztvevők beosztásra kerülnek a rajtlistán. További információkért Nemes Istvánhoz 

lehet fordulni a +36306009934 , valamint Berzsán István Szakoly ÖTE +36703627091 telefonszámon. 

 

13. nevezési díj: 

 

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

( Az ebéd miatt kérnénk a nevező csapatokat időben jelezzék étkezési szándékukat. Határidő 

2019.07.31.) 

 

A verseny helyszínén lehetőség van készpénzes fizetésre is. 

 

A nevezési díjat utalással is kiegyenlíthetik a következő számlaszámra: 

 

Szakoly Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

11744089-20005454 

 

utalással kiegyenlített nevezési díj esetén a regisztrációnál az utalásról szóló igazolást bemutatni szíveskedjenek! 

http://www.orszagoskismotorfecskendoszerelobajnoksag.hu/
http://www.orszagoskismotorfecskendoszerelobajnoksag.hu/
http://www.orszagoskismotorfecskendoszerelobajnoksag.hu/
http://www.orszagoskismotorfecskendoszerelobajnoksag.hu/


 

14. Egyéb információk:  

 

Szakoly Község Önkormányzata a távolról érkező csapatok érdekében lehetőségeikhez mérten 

szállást és ellátást biztosít. Szállás igényt kérjük jelezni legkésőbb 2019.07.31-ig a +36703627091-es 

telefonszámra! 

 

Szakoly,2019. július 22. 

 

 

                                                 Berzsán István sk. 

      Szakoly Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke 


