Kistelepülésen a
biztoságért
60 méteres ifjú tűzoltó
akadálypálya versenyszabályzata
Cél: A 20 év alatti korosztállyal megismertetni a tűzvédelem fontosságát, és felhívni a figyelmet a
tűzvédelem fontosságára, mindezt egy játékos sportvetélkedő keretében.
További cél a polgárőrségnél az ifjú polgárőrök utánpótlásának biztosítása.
A rendezvénnyel erősíteni kívánjuk a kistelepülés biztonságának fontosságát, lehetőséget teremteni a
kistelepülésen élő gyermekeknek e feladatokhoz való bekapcsolódást.

A versenyben minden résztvevő a saját kockázatára vesz részt a versenyben.
Felszerelések:

1 db síp
1 db századmásodperc pontosságú stopper óra
1 db rajtvonal
2 db fejvédősisak
1 db sugárcső
1 db 2 méteres alagút
1 db 70 cm-es gát
2 db 20 méteres tömlő
1 db 4 méteres futópad
1 db 3-as elosztó (1 db „C” csatalakozású elosztóval helyettesíthető)
1 db célvonal
3 db jelző zászló (3 db polgárőr tárcsával helyettesíthető)
3 db (ifjú polgárőr mellény)

Személyi feltételek:
Minimálisan:
1 fő a rajtvonalnál
1 fő a célvonalnál
Kiegészítőként
1 fő a futópadnál

Verseny leírása:
A verseny egyéni, a versenyzők számától függően a következők szerint indítható:
Egy vegyes korosztályú csapat indul:
Versenyre történő jelentkezők száma nem éri el a 15 főt, akkor egy vegyes korosztály indul.
Egy lány korosztály és egy fiú korosztály csapat indítható:
Külön lány korosztály csapat minimum 10 fő versenyző esetén indítható a 10 – 16 éves
korosztályban.
Külön fiú korosztály csapat minimum 10 fő esetén indítható 10 – 16 éves korosztályban.
Korosztályok:
9 év alatti (csak vegyes korosztály indítható)
10 – 12 év közötti korosztály
13 – 16 év közötti korosztály.
17 - 20 év közötti korosztály (csak vegyes korosztály indítható)
A versenyzőnek az adott évben betöltött kora számít. A fiatalabb versenyző az idősebb
korosztályban versenyezhet, de az idősebb a fiatalabb korosztályban nem versenyezhetnek.
A versenyre a verseny megkezdéséig van lehetőség jelentkezni.
A versenyre nincs nevezési díj, a jelentkezéskor a versenyzők számot kapnak, melyet a
verseny során viselniük kell.
A verseny egy fordulóból áll, kérésre egy javítási lehetőséget lehet - a versenybizottság
döntése alapján - biztosítani, ebben az esetben a jobb eredmény alapján kerül a helyezés
elbírálásra.
A verseny során a versenyzőknek a fejvédősisak használata kötelező! A fejvédősisak lehet
saját, vagy a szervezők által biztosított.
Verseny értékelése:
Az akadály pálya leküzdésének idő tartama:

60 másodperc, amely 60 pontot jelent

Az időpont túllépése esetén másodpercenként:

mínusz 1 pont

Előírt idő előtti befejezés esetén másodpercenként:

plusz 1 pont

Minden hibapont, hibapontonként:

mínusz 10 pont

Feladat kihagyása:

mínusz 30 pont

Versenypálya részbeni tönkretétele:
Időmérése:

Kizárás a versenyből 5 évre.

századmásodperc pontosságú mérésre alkalmas stopper órával

A versenybizottság összegezi az eredményeket, és ezalapján állapítja meg a helyezéseket.
A versenyt kiíró határozza meg az elismerések fokát és mértékét.

Hibapontnak számít:
Alagút: ha a versenyző nem megy át az alagúton.

– 30 pont

Gát: A versenyző a léc felett, vagy a léc alatt küzdheti le az akadályt. A léc leesése hibának
számít. Nem számít hibának ha a versenyző visszamegy, visszahelyezi a lécet, és sikeresen
leküzdi az akadályt. A hibakijavítására a versenyzőnek egyszer van alkalma.
Elosztó kötés: Hibás a kötés, ha a csatlakozás nem megfelelő. Nem számít hibának, ha a
versenyző a hibát észreveszi, és visszafordulva azt kijavítja.
Tömlő kötés: Hibás a kötés, ha a csatlakozás nem megfelelő. Nem számít hibának, ha a
versenyző a hibát észreveszi, és visszafordulva azt kijavítja.
Sugárcső kötés: Hibás a kötés, ha a csatlakozás nem megfelelő. Nem számít hibának, ha a
versenyző a hibát észreveszi, és visszafordulva azt kijavítja.

Jogorvoslat:
A versennyel kapcsolatos kifogások benyújtására a verseny befejezésétől számított 10 percen
belül van lehetősége a verseny helyszínén, a versenybizottságnál.
A versenybizottság a kifogásokat a verseny eredmények kihirdetését megelőzően elbírálja.
A versenybizottság eme döntése ellen további kifogásnak, jogorvoslatnak nincs helye. Ezt a
versenyben résztvevőknek is tudomásul kell vennie, egyébként a versenyben nem vehetnek
részt.
Eredmény kihirdetése:
A versenybizottság a verseny eredményeit a verseny helyszínén, annak lezárását követően,
maximum két órán belül hirdeti ki.
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