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Magyar Tűzoltó Szövetség                       Komárom-Esztergom Megyei Tűzoltó Szövetség 

 

 

 

V E R S E N Y K I Í R Á S  

 

A Magyar Tűzoltó Szövetség  

2020. évi 

                                 IX. Országos Hagyományos Tűzoltóversenyt 

a Komárom-Esztergom Megyei Tűzoltó Szövetséggel közösen  

2020. október 3-4-én a Tatai Olimpiai Központban  

megszervezi. 

 
A verseny előkészítése, lebonyolítása, és értékelése szervezésének feladatai végrehajtásáért a 

Magyar Tűzoltó Szövetség (továbbiakban: MTSZ) elnöke és az MTSZ Tűzoltóverseny 

Bizottság vezetője a felelős. 

 

A helyi előkészítési, szervezési és lebonyolítási feladatok elvégzésével az MTSZ Ágoston 

Gábor urat, a Komárom-Esztergom Megyei Tűzoltó Szövetség (továbbiakban: KEMTSZ) 

elnökét kéri fel. 

 

A versenykiírást – mint a versenyre való meghívást – az MTSZ Tagozatvezetők, a megyei, 

budapesti tűzoltó szövetségek elnökei, valamint a szervezésben érintettek kapják meg. 

 

A versenyre jó felkészülést, a versenyen eredményes szereplést kívánunk! 

 

Budapest, 2020. augusztus 19. 

 

 

 

         Schäffer László s.k.                           Ágoston Gábor s.k.   

        Magyar Tűzoltó Szövetség                             Komárom-Esztergom Megyei  

   Tűzoltóverseny Bizottság vezetője            Tűzoltó Szövetség elnöke 

 

 

 

Dobson Tibor  tű. dandártábornok s.k. 

Magyar Tűzoltó Szövetség 

elnöke 
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A/ Versenyszervezet 

 

 

A verseny szervező bizottsága: 

 

Schäffer László 

MTSZ Tűzoltóverseny Bizottság vezetője, 

 

Árvai Imre tű. alezredes 

MTSZ Versenybírói Albizottság vezetője 

 

Schwahofer Károly MTSZ Hagyományos Tűzoltóverseny Albizottság vezetője 

 

Ágoston Gábor KEMTSZ elnöke, 

 

 

A szervező bizottság feladata: 

 

A versenykiírás elkészítése, hitelesítése, érintetteknek történő megküldése. 

A verseny költségvetés tervezetének elkészítése, testületi ülés elé történő előterjesztése 

jóváhagyásra. 

A verseny feltételeinek meghatározása, biztosítása. 

Szponzorok felkutatása, felkérés együttműködésre. 

 

 

Versenybírói testület: 

 

A vezető bíró és a benevezett bírók, illetőleg az MTSZ Versenybírók vezetője által felkért 

közreműködő személyek. 

A versenybírók képzése 2020. október 02-án kerül megszervezésre a Tatai Olimpiai 

Központban.  A képzés programját az MTSZ Tűzoltóverseny Bizottság vezetője a 

Versenybírói Albizottság vezetőjével egyeztetve állítja össze és küldi meg az MTSZ útján a 

megyei és a budapesti tűzoltó szövetségeknek.    

A megyei szövetségek és Budapest a versenybírói képzésen részt vett versenybírókat 

delegálnak a versenybírói testületbe. Ezen felül, minden MTSZ tagszervezetnek jogában áll 

további versenybírók igénybevételére is javaslatot tenni. A versenyre a bírók beosztását 

(versenybírói terv), valamint az indulási sorrendet (versenyterv) az MTSZ Versenybírói 

Albizottság vezetője határozza meg. A versenybírók étkeztetését és szállásköltségét  az MTSZ 

az állami támogatásból - a nevezési díj felhasználásával együtt - biztosítja. 

 

 

Értékelő bizottságok „A” és „B”: 

 

Az értékelő bizottságok a versenybírói testület részei, vezetőit, tagjait az MTSZ Versenybírói 

Albizottság vezetője kéri fel feladatának ellátására.  

Az értékelő bizottságok a versenycsapatok nevezési lapja és a rendelkezésre álló 

dokumentumok alapján a versenycsapatok tagjait, ruházatát, felszereléseit ellenőrzik, az 

értékelő lapok alapján helyezési sorrendet állapítanak meg, kiállítják és hitelesítik a szükséges 

és a versenykiírásban szereplő egyéb okmányokat. 
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B/ Versenyfeltételek 

 

 

Általános szabályok: 

 

A verseny előkészítésére és lebonyolítására a MTSZ által kiadott versenyszabályzatot kell 

alkalmazni: Versenyszabályzat a Hagyományos Tűzoltóversenyekhez 2009 január  

(Módosítva: 2018.01.27.) MTSZ honlapról letölthető. 

http://www.tuzoltoszovetseg.hu/letoltes/document/296-hagyomanyos-tuzoltoversenyek-

versenyszabalyzata-modositva_-2018-1-27.pdf 

  

 

Versenyszámok: 

- oltási gyakorlat 

- váltófutás  

 

A versenycsapatokat a megyei, budapesti tűzoltó szövetségek nevezhetik. A nevezhető 

csapatok száma nincs korlátozva. A csapatok létszáma a versenyszabályzat szerinti 10 fő. A 

küldő megyei, budapesti szövetség önállóan dönt a versenycsapatok összetételéről.  

 

- 1) önkéntes tűzoltói (nem főállású önkéntes és nem főállású létesítményi) 

- 2) főállású tűzoltói (főállású önkormányzati és főállású létesítményi tűzoltók) 

- 3) hivatásos tűzoltó  

 

ezeken belül: férfi, női, vegyes, korpontos, korpont nélküli 

 

 

Versenyfelszerelések: 

 

- A versenypálya elemeket a szervező bizottság a szabályzatban meghatározott módon 

biztosítja. A rajt a kismotorfecskendő szerelésnél 9x4 méteres műfűről történik. Az 

oltási gyakorlatnál elektromos időmérés lesz. (Oltási gyakorlatnál a Főbíró indít, 

osztókezelő megállít) 

- A váltófutásnál elektronikus  időmérés történik. 

- A versenycsapatok öltözékének csapatonként egységesnek kell lennie.  

- Követelmény a gyakorlóruha, sisak, beosztások jelzése (taktikai jelzések).  

- Mászóöv viselése a versenyszabályzat szerint történik.  

 

- A lábbelivel kapcsolatos követelmény:                                                                                

stopli és szögek nélküli csizma, bakancs, magasított szárú, bokát takaró bőrcipő 

vagy bokát takaró edzőcipő megengedett, egységes, lehetőleg sötét színű. 

 

Amennyiben valamelyik csapat nem a Versenyszabályzatban előírt öltözetben jelentkezik 

versenyre, a következő büntető pontok levonásával indul: 

 

- cipő nem megfelelő (akár egy főnél, akár többnél), összesen 10 hibapont 

-         sisak típus eltérés (nem egységes) esetén összesen 5 hibapont 

-         ruha eltérés (nem egységes) esetén összesen 10 hibapont 

 

 

http://www.tuzoltoszovetseg.hu/letoltes/document/296-hagyomanyos-tuzoltoversenyek-versenyszabalyzata-modositva_-2018-1-27.pdf
http://www.tuzoltoszovetseg.hu/letoltes/document/296-hagyomanyos-tuzoltoversenyek-versenyszabalyzata-modositva_-2018-1-27.pdf
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Értékelés: 

 

Versenyágankénti értékelési csoportok: 

 

A szerelési gyakorlat és akadály váltófutás külön-külön és összetettben (kategóriánként 

legalább 3 csapat esetén) 

 

- 1) önkéntes tűzoltói (nem főállású önkéntes és nem főállású létesítményi) 

- 2) főállású tűzoltói (főállású önkormányzati és főállású létesítményi tűzoltók) 

- 3) hivatásos tűzoltó  

csapatok részére történik meg. 

 

Amennyiben a 3-as értékelési csoportban háromnál kevesebb csapat nevez, akkor a 3-as 

értékelési csoportba jelentkezett csapatok a 2-es értékelési csoportba kerülnek besorolásra. Ha 

a 2-es értékelési csoportban lévő csapatok száma így sem éri el a hármat, akkor valamennyi 

csapat az 1-es értékelési csoportba kerül besorolásba.  A két versenyág külön-külön és 

összetett értékelése férfi és női csapatok részére is megtörténik. Vegyes csapatok értékelése a 

férfi csapatok között lesz. Egy versenyző csak egy csapatban szerepelhet. Egy csapatban 

legfeljebb három olyan versenyző lehet, aki egy másik értékelési csoporthoz tartozó 

szervezetben tevékenykedik. 

A korpontos és korpont nélküli értékelésről az MTSZ Tűzoltóverseny Bizottság a beérkezett 

nevezési lapok alapján dönt (nevezési határidőt követő 10 napon belül), döntéséről haladék 

nélkül tájékoztatást ad ki az érintett csapatok részére. 

 

 

Díjazás: 

 

Valamennyi benevezett csapat tagjai, benevezett, delegált és felkért versenybíró a részvételt 

igazoló karszalagot és emléklapot kap. 

Értékelési csoportonként az első három helyezett csapat oklevelet, ezen felül az első helyezett 

csapat arany-, a második ezüst- a harmadik bronzérmet kap szalagon 10 –10 fő részére. 

 

A szervező bizottság külön díjak beszerzése érdekében tárgyalásokat folytat. A tárgyalások 

eredményétől függően kerül sor különdíjak átadására, amelyekről a verseny előtt az 

érintetteknek hivatalos formában tájékoztatót adunk ki. 

 

Az Országos Hagyományos Tűzoltóversenyen a legjobb összesített eredményt elérő női vala-

mint férfi raj elnyeri a Domsik János Vándordíjat. A Domsik János Vándordíjat a jelenleg 

védő Vértessomló ÖTE női, illetve Richter Gedeon Dorogi Gyára férfi raj 2020. szeptember 

1-ig az MTSZ irodába (Magyar Tűzoltó Szövetség Iroda 1081 Budapest, Dologház u. 1.) ad-

ják le. 

A VIII. és IX. Országos Hagyományos Tűzoltóversenyeken a Domsik János Vándordíjban 

elért összesített eredmény helyezési pontjai alapján kerülnek kiválasztásra a 2022. évi CTIF 

Tűzoltó Olimpiára utazó csapatok. Helyezési pontegyenlőség esetén, a két versenyen elért 

összesített ponteredmény, majd a legutolsó versenyen elért jobb helyezés a döntő. 

 

Edzési lehetőség: 

 

A versenyen külön edzésre nincs lehetőség. Minden csapat két szerelést végez, melyek közül 

a legjobb eredmény kerül értékelésre. Az oltási gyakorlatot a váltófutás követi, ami így egy 

egységbe tartozik. Sem az oltási gyakorlat, sem a váltófutás nem cserélhető össze a két 

szerelésen belül. A két szerelés nem következik szorosan egymás után. 
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Részvétel és nevezési feltételek: 

 

 A megyei tűzoltó szövetségek, valamint a Budapesti Tűzoltó Szövetség az internetes nevezési 

oldal kitöltésével ( http://bozsok.hu/ote )  2020. szeptember 1. és október 1. között történő 

rögzítésével a versenykiírásban meghatározott számú csapatot(okat) nevezhetnek a versenyre. 

A versenycsapatok felkészülésével és utaztatásával együtt járó költségek a fenntartó, illetőleg 

a küldő szervet terhelik.  

 

Nevezési díj:  

 

2020. szeptember 15-ig történő nevezéssel 10.000 Ft / csapat,  

2020. szeptember 25-ig történő nevezéssel 20.000 Ft / csapat,  

2020. szeptember 25. után történő nevezés esetén 30.000 Ft / csapat. 

 

A versenycsapatok szállásolása az MTSZ-hez történő jelentkezések sorrendjében kerül 

besorolásra.  

A kísérők, szurkolók elhelyezését és ellátását nem tudja a szervező bizottság biztosítani, arról 

saját maguknak, saját költségükre önállóan kell intézkedni.  

 

 

A verseny helye, megnyitása, zárása: 

 

A verseny helyszíne: Tatai Olimpiai Központ sportpálya. (Tata Baji u. 21.) 

(47°38'49.11” É, 18°20'09.39” K) 

A verseny időpontja: 2020. október 3-4. 

A verseny tervezett kezdése: 2020. október 3. 9:00 óra.   

A verseny helyszíne: Tata Olimpiai Központban. 

Megnyitó a délelőtti futamok után, az ebéd előtt a verseny forgatókönyve szerint.  

A versenycsapatok az Esély Budapest Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Táborban kerülnek 

elhelyezésre. (Tata, Fáklya utca 4.  47°38'14.09” É, 18°20'37.57” K) 

A versenybírók szállása a Tatai Olimpiai Központban lesz. 

Helyszínre való érkezés 2020. október 3-án, versenyterv szerint a délelőtti futamok tervében 

meghatározott időpontig. A közelebb lakó versenycsapatok kerülnek előre. A csapatok részére 

igény szerint az MTSZ október 3-én szállást, étkezést (ebéd, vacsora), október 4-én reggelit 

központilag biztosít. 

 

 

A zárás az eredményhirdetéssel együtt: 

2020. október 4-én 10.00 órakor  Tatai Olimpiai Központ sportpálya. (Tata Baji u. 21.) 

A csapatok a megnyitón és a záráson egységes öltözetben / verseny ruházat / jelenjenek meg. 

A megnyitó és zárás előtt a csapatok a megyéjük betűrendje szerinti táblájuk mögött 

sorakoznak fel. Az egységes névtáblát a szervezők biztosítják.  

A megnyitó, a zárás és a verseny részletesebb programját, versenytervet a szervező bizottság a 

verseny előtt a nevezett csapatok részére írásban megküldi.  

 

 

http://bozsok.hu/ote
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FIGYELEMFELHÍVÁS!!! 

 

 

Az MTSZ a koronavírus járvány magyarországi helyzetére való tekintettel a 

verseny eltörlését vagy elhalasztását jelenleg nem tartja indokoltnak járványügyi 

szempontból. 

A járványügyi helyzet alakulása a későbbiekben indokolttá tehet további 

intézkedéseket, amelyeket az MTSZ haladéktalanul megtesz a kormányzati 

intézkedésekkel és a népegészségügyi ajánlásokkal összhangban.  

Ennek megfelelően a verseny esetleges elhalasztására vagy törlésére vonatkozó 

jogot az MTSZ fenntartja, amely döntésről – az intézkedések alapján - 

tájékoztatja az érintetteket. 
 

Budapest, 2020. augusztus 19. 

 

 

Árvai Imre tű. alezredes s.k. 

Magyar Tűzoltó Szövetség  

Versenybírói Albizottság vezetője 

 

 

Schäffer László s.k.  

Magyar Tűzoltó Szövetség 

Tűzoltóverseny Bizottság vezetője 

 


