
LTSZ.-MTSZ. SZAKMAI NAP 2019. 
Publikálta: Hollósi Tibor (2019.07.10 06:55:09)

XXIII. Flórián Kupa - Szakmai Nap. A Létesítményi Tûzoltóságok Országos
Szövetsége (LTSZ) és a Magyar Tûzoltó Szövetség Létesítményi Tagozata
2019. szeptember 14-én országos létesítményi tûzoltó versennyel
egybekötött szakmai napot szervez. 

 LTSZ.-MTSZ. SZAKMAI NAP 2019. 

 XXIII. Flórián Kupa - Szakmai Nap. 

A Létesítményi Tûzoltóságok Országos Szövetsége (LTSZ) és a Magyar
Tûzoltó Szövetség Létesítményi Tagozata 2019. szeptember 14-én országos
létesítményi tûzoltó versennyel egybekötött szakmai napot szervez. 

A rendezvény ideje: 2019. szeptember 14. (szombat) 930 óra 

A rendezvény helye: Dunaújváros - Szalki-sziget (részletes térképet küldünk a
jelentkezõknek) 

A rendezvénnyel kapcsolatos dokumentumok (hivatalos kiírás, további információk,
jelentkezési lap, térkép) ide kattintva t&ouml;lthetõk le. 

Versenyszámok: 

-          Kismotorfecskendõ szerelés 

-          Ügyességi versenypálya leküzdése 

-          Fali tûzcsapszerelés 

Versenykategóriák: 

1. Felnõtt férfi
 2. Felnõtt nõi 

A versenyre nevezhetõ csapat létszámok: 

-          *Teljes raj* (teljes legnagyobb csapatlétszám 10 fõ, feladatok
végrehajtásában 7 fõ vesz részt) 

-          *Fél raj* (teljes legnagyobb csapatlétszám 5 fõ, feladatok végrehajtásában 4
fõ vesz részt) 

-          *Csökkentett fél raj* (teljes legnagyobb csapatlétszám 3 fõ, a feladatok
végrehajtásában 2 fõ vesz részt) 

 Nevezés: A versenyen való részvételi szándékukat a létesítményi tûzoltóságok
2019. augusztus 26-ig jelentkezési lap kitöltésével jelezzék az LTSZ-nél a
számlázási cím feltüntetésével. A verseny eredményes és színvonalas

http://www.tuzoltoszovetseg.hu/letoltes/document/380-xxiii-florian-kupa-szakmai-nap.zip


lebonyolítása érdekében a fenti idõpont után további nevezést nem áll módunkban
elfogadni.
 A nevezési lapokat faxon: 06/25-503-941, illetve e-mail-en elnok@ltuzolto.hu
juttathatják el a versenybizottsághoz. 

Nevezési díj: 

-          *Teljes raj* nevezése esetén: 30 000 Ft 

-          *Fél raj* nevezése esetén: 15 000 Ft 

-          *Csökkentett fél raj* nevezése esetén: 8000 Ft 

-          Étkezés: Minden versenyzõnek, kísérõnek egy tál meleg ételt, sört, üdítõt
biztosít a rendezõség. 

-          Szállás: Igény szerint 

-          Elõzetes program:
 8:00- 8:30     Regisztráció
 8:45        Megnyitó
 9:00-9:30     Pályabejárás
 9:30-tól     Verseny
 kb.15:00    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 érhetõ el: 

-          Jelentkezési határidõ:        2019. augusztus 26. 

-          A szakmai napra vonatkozó program kidolgozása folyamatban van, melyrõl
késõbb küldünk információt. 

  

Forrás, további részletek: MTSZ 

  

Szekszárd, 2019.07.09. 

  

Hollósi Tibor titkár Tolna Megyei Tûzoltószövetség 

  

 


