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V. Alisca Katasztrófavédelmi Országos Íjászverseny
1. A bajnokság célja:
Versenyzési, sportolási lehetőség biztosításával segíteni a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományába
tartozók fizikai aktivitását, elősegítve az egészségfejlesztést, egészségmegőrzést. A sportmozgalom
közösségformáló erejének felhasználásával a munkakapcsolatok megerősítése, új személyes kapcsolatok
kialakítása. Az íjászat szélesebb körű megismertetése.
2. A bajnokság rendezője:
- Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (TMKI),
- Országos Katasztrófavédelmi Sport Egyesület (OKSE),
- Paksi Celőke Íjász Sportegyesület
3. A bajnokság fővédnöke:
Dr. Góra Zoltán tű. altábornagy
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság - főigazgató
4. A bajnokság védnökei:
Berecz György tű. ezredes, tűzoltósági tanácsos
Országos Katasztrófavédelmi Sport Egyesület - elnök
Dr. Balázs Gábor tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - igazgató
Dobai Sándor
Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület - elnök
5. Főtámogató:
- Országos Katasztrófavédelmi Sport Egyesület (OKSE),
- Paksi Celőke Íjász Sportegyesület
- Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE)
6. Szervezőbizottság:
A szervezőbizottság elnöke:

Dr. Ress Gábor Balázs tű. alezredes
TMKI Humán Szolgálatvezető

A szervezőbizottság tagjai:

Horváth Szilvia tű. százados
Szendi Zoltán tű. alezredes
Makai Róbert biztonságtechnikai ellenőr

7. A résztvevő csapatok:
Belügyminisztérium és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek személyi állománya, BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó
Központ, .Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok (Katasztrófavédelmi Kirendeltségek, Hivatásos
Tűzoltóparancsnokságok), Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, Önkormányzati Tűzoltóságok, Önkéntes
Tűzoltó Egyesületek.
A fenti szervezeti egységek és szervezeti elemeik személyi állományából összeállított csapatok. (hivatásos,
rendvédelmi alkalmazott, munkavállaló, közfoglalkoztatott, KOK esetében hallgató).
A rendezvényre meghívást kap az Atomix Kft. Tűzoltási és Kárelhárítási Szakágazatának (Atomerőmű
Tűzoltóság) csapata.
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8. Időpont:
2021. szeptember 15. (szerda)
9. Helyszín:
Sötétvölgyi erdő – Sötétvölgyi Erdészház
(Az erdészház a Szekszárdtól 12 km-re a Sötétvölgyi erdőben, a 6-os sz. főúttól 5 km-re található)
GPS koordináták:

Szélesség°(lat): N 46° 20,321,
Hosszúság° (lon): E:18° 37,140

10. Nevezés:
A mellékelt nevezési lapon, 2021. augusztus 19. 16:00-ig a tolna.human@katved.gov.hu e-mail címen
lehetséges.
Nevezési díjak: Egyéni induló esetében 4000 Ft/fő; csapat nevezése 12.000 Ft/csapat, amely a négy fő
egyéni indulását is tartalmazza.
A nevezési díj készpénzben a helyszínen rendezendő.
11. Verseny leírása:
Program:
09:00 - 10:00
10:05 - 10:30
10:45 - 15:00
15:30 - 16:00
16:00 -

Versenyzők érkezése, regisztráció, felszerelés ellenőrzés, gyakorlás
Megnyitó, technikai értekezlet, elvonulás a kezdőpontokra
Verseny
Eredményhirdetés
Hazautazás
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Kategóriák:
- Egyéni: CU (csigás), HU (vadász), CB (csigás ir. nélkül), CRB (számszeríj), OL (olimpiai), TR-RB
(vadászreflex), TR-LB (longbow), BB (barebow), PB-HB (pusztai)
- Csapat: hosszútávú: CU (csigás), HU (vadász), CB (csigás ir. nélkül), CRB (számszeríj), OL (olimpiai),
rövidtávú: TR-RB (vadászreflex), TR-LB (longbow), BB (barebow), PB-HB (pusztai)
Csapat kategóriában indulók száma: 4 fő, ebből egy fő a többitől különböző kategóriában nevezhet.
A felszerelést az íjászok saját maguk részére biztosítják
Szabályok:
- 3D vadászverseny 24 cél, célonként 3 értékelt lövés 1 körben. Lövésenként 10-8-5-0 pontozással, vonalas
találatot a magasabb pontszámú zóna szerint értékelünk. Pontegyezőség esetén sorrendben a kevesebb
mellét (0), illetve több tízes találatot elért versenyző győz. További egyezés esetén szétlövéssel (egy célon
egy lövés) választjuk ki a győztes személyét.
- Hosszú távról lövő csapatok összetétele: 4 hosszú távról lövő íjász 2 különböző kategóriából. Rövid távú
csapat összetétele: 4 rövid távú íjász 2 különböző kategóriából. Pontegyezőség esetén sorrendben a
kevesebb mellét (0), illetve több 10-8-5 találatot elért csapat győz. További egyezés esetén szétlövéssel (egy
célon egy lövés) választjuk ki a győztes csapatot.
- A nevezések leadásával a versenyzők tudomásul veszik, hogy a versenyeredmények feldolgozásához,
valamint a kapcsolattartáshoz szükséges személyi adataikat, a szervező kezeli és tárolja.
- A versenyzők a nevezés leadásával tudomásul veszik, hogy róluk a verseny szervezői fényképet és videó
anyagot készítenek a verseny ideje alatt, amit a szervező a későbbiekben, időkorlát nélkül,
sporttevékenységével összefüggésben felhasználhat írott és elektronikus felületeken is.
- A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt.
- A balesetek elkerülése érdekében kérünk mindenkit, a biztonsági rendszabályok maradéktalan betartására!
- Tilos a verseny előtt és alatt alkoholt fogyasztani!
- Tilos a kihelyezett versenycélokra versenyen kívül rálőni! (A verseny a nevezéstől az eredményhirdetésig
tart!)
- A szabályok megszegőjét kizárjuk a versenyből, addigi eredményét töröljük, a nevezési díját nem áll
módunkban visszafizetni!
- A beírólapon az összes szükséges információnak pontosan és helyesen kell szerepelnie. A 24 cél
befejezése után az olvasható módon kitöltött, átszámolt és aláírt beírólapokat át kell adni a szervezőnek. A
beírólapon semmilyen változtatás nem eszközölhető, miután a beíró és a versenyző azt aláírta. Az
eredmények gyors értékelése miatt a szervező az összpontszámot nem számolja újra. Az értékelés kizárólag
a beírólapon található pont alapján történik!

A célok száma a versenyző csapatok számának függvényében változat.
Díjazás:
A kategóriánként és a csapatverseny 1-3. helyezettje oklevél elismerésben részesül, illetve minden résztvevő
emlékérmet kap.
Egyéb tudnivalók:
Öltözködés:
Időjárásnak megfelelő sportruházat.
Étkezés, ellátás:
A rendezvényen az étkezésről a versenyzők maguk gondoskodnak.
A helyszínen büfé üzemel.
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Kapcsolattartó:
Szervezéssel kapcsolatosan:
Horváth Szilvia tű. százados

BM 36022;
0630/349-0260;
szilvia.horvath@katved.gov.hu

Versennyel kapcsolatosan:
Szendi Zoltán tű.alezredes:

BM 36060;
06-30/438-6973;
zoltan.szendi@katved.gov.hu
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A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
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