L. T. SZ.
Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége

XVIII. FLÓRIÁN KUPA – SZAKMAI NAP
KIÍRÁS
A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége (LTSZ) és a Magyar Tűzoltó Szövetség
Létesítményi Tagozata országos létesítményi tűzoltó versennyel egybekötött szakmai napot
szervez.

Célja:
 Az ország létesítményi tűzoltóságai közötti kapcsolatépítés és barátság elmélyítésének,
lehetőségének biztosítása
 A létesítményi tűzoltóságok tűzoltó rajainak színvonalas versenyzési lehetőséget biztosítani
 A létesítményi tűzoltók fizikai erőnlétének fejlesztése
 A szakmai felkészítés részeként az együttműködés képességének erősítése, a gyakorlati tudás
gyarapítása
A rendezvény ideje: 2014. szeptember 13. (szombat) 930 óra
A rendezvény helye: Dunaújváros – Szalki-sziget (részletes térképet küldünk a jelentkezőknek)
Versenyszámok:
 Kismotorfecskendő szerelés
 Ügyességi versenypálya leküzdése
 Fali tűzcsapszerelés
Versenykategóriák:
1. Felnőtt férfi 2. Felnőtt női
A versenyre nevezhető csapat létszámok:
 „Teljes raj” (teljes legnagyobb csapatlétszám 10 fő, feladatok végrehajtásában 7 fő vesz részt)
 „Fél raj” (teljes legnagyobb csapatlétszám 5 fő, feladatok végrehajtásában 4 fő vesz részt)
 „Csökkentett fél raj” (teljes legnagyobb csapatlétszám 3 fő, a feladatok végrehajtásában 2 fő
vesz részt)
A versenyre történő nevezés:
A versenyen való részvételi szándékukat a létesítményi tűzoltóságok 2014. augusztus 22-ig
jelentkezési lap kitöltésével jelezzék az LTSZ-nél a számlázási cím feltüntetésével. A verseny
eredményes és színvonalas lebonyolítása érdekében a fenti időpont után további nevezést nem áll
módunkban elfogadni.
Az elnökség döntése alapján az ügyességi versenypálya versenyszámhoz az alábbi
kiegészítő információkat, pontosításokat kell figyelembe venni:
a szerelés folyamán saját eszközök (gépjárműfecskendőn elhelyezettekre értendő)
használata is megengedett, ezek csak engedélyezett, rendszeresítettek lehetnek
légzésvédő eszköz min 6 literes palackkal használható. (anyaga mindegy)
A nevezési lapokat faxon: 06/25-503-941, illetve e-mail-en elnok@ltuzolto.hu
versenybizottsághoz.
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Nevezési díj:
 „Teljes raj” nevezése esetén:
30.000,- Ft
 „Fél raj” nevezése esetén:
15.000,- Ft
 „Csökkentett fél raj” nevezése esetén: 8.000 Ft
Étkezés:
Minden versenyzőnek, kísérőnek egy tál meleg ételt, sört, üdítőt biztosít a rendezőség.
Szállás:
Igény szerint
Előzetes program:
8:00- 8:30
8:45
9:00-9:30
9:30-tól
kb.15:00

Regisztráció
Megnyitó
Pályabejárás
Verseny
Eredményhirdetés, rendezvény zárása

Jelentkezni lehet:

Fax:

25 503 941

e-mail: elnok@ltuzolto.hu
Posta: 2400 Dunaújváros, Papírgyári u. 42-46
A jelentkezési lap, versenyszabályzat a LTSZ és az MTSZ honlapján érhető el:
www.ltuzolto.hu
www.mtsz-firefa.hu
Jelentkezési határidő:

2014. augusztus 22.

Információ, felvilágosítás:

Udvardi Sándor 20-9 417 176

A szakmai napra vonatkozó program kidolgozása folyamatban van, melyről később küldünk
információt.
Dunaújváros, 2014. augusztus 13.
Udvardi Sándor
LTSZ elnök/MTSZ tagozatvezető
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