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A Magyar Tûzoltó Szövetség a Komárom-Esztergom Megyei Tûzoltó
Szövetséggel közösen megszervezi a 2021. évi X. Országos Ifjúsági és a IX.
Országos Hagyományos Tûzoltóversenyt 2021. szeptember 4-5-én a Tatai
Olimpiai Központban.
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Fontos: Az MTSZ a koronavírus magyarországi helyzetére való tekintettel a
verseny eltörlését vagy elhalasztását jelenleg nem tartja indokoltnak járványügyi
szempontból. A járványügyi helyzet alakulása a késõbbiekben indokolttá tehet
további intézkedéseket, amelyeket az MTSZ haladéktalanul megtesz a
kormányzati intézkedésekkel és a népegészségügyi ajánlásokkal
összhangban. Ennek megfelelõen a verseny esetleges elhalasztására vagy
törlésére vonatkozó jogot az MTSZ fenntartja, amely döntésrõl - az intézkedések
alapján - tájékoztatja az érintetteket.
Részvétel és nevezési feltételek:
A megyei tûzoltó szövetségek, valamint a Budapesti Tûzoltó Szövetség az
internetes nevezési oldal kitöltésével ( http://bozsok.hu/ote ) 2021. július 20. és
augusztus 10. között történõ rögzítésével a versenykiírásban meghatározott
számú csapatot(okat) nevezhetnek a versenyre. A versenycsapatok
felkészülésével és utaztatásával együtt járó költségek a fenntartó, illetõleg a küldõ
szervet terhelik.
Nevezési díj:
·

2021. augusztus 10-ig történõ nevezéssel 10.000 Ft / csapat,

·

2021. augusztus 17-ig történõ nevezéssel 30.000 Ft / csapat,

·

2021. augusztus 17. után történõ nevezés esetén 40.000 Ft / csapat.

A versenycsapatok szállásolása az MTSZ-hez történõ jelentkezések sorrendjében
kerül besorolásra.
A kísérõk, szurkolók elhelyezését és ellátását nem tudja a szervezõ bizottság
biztosítani, arról saját maguknak, saját költségükre önállóan kell intézkedni.

A verseny helye, megnyitása, zárása:
A verseny helyszíne: Tatai Olimpiai Központ sportpálya. (Tata Baji út 21.)
(47°38'49.11 É, 18°20'09.39 K)
A verseny idõpontja: 2021. szeptember 4-5.
A verseny tervezett kezdése: 2021. szeptember 4. 9:00 óra.
A versenycsapatok a Tatai Olimpiai Központban ( 2890 Tata, Baji út 21), az
Öreg-tó Hotelben (2890 Tata, Fáklya utca 4.) és a TSZC Bláthy Ottó Technikum,
Szakképzõ Iskola és Kollégiumában (2890 Tata, Hõsök tere 9.) kerülnek
elhelyezésre.
A versenybírók szállása a Tatai Olimpiai Központban lesz.
Helyszínre való érkezés 2021. szeptermber 4-én, versenyterv szerint a délelõtti
futamok tervében meghatározott idõpontig. A közelebb lakó versenycsapatok
kerülnek elõre a versenytervben. A csapatok részére igény szerint az MTSZ
szeptember 4-én szállást, étkezést (ebéd, vacsora), október 5-én reggelit
központilag biztosít.
Az ünnepélyes zárás az eredményhirdetéssel együtt: 2021. szeptember 5-e
10:00 óra, Tatai Olimpiai Központ sportpálya. (Tata Baji út 21.)
Minden további információ a verseny hivatalos kiírásában, amely let&ouml;lthetõ
itt.
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