
MTSZ TÛZOLTÓVERSENY BIZOTTSÁG 2022. 
Publikálta: Hollósi Tibor (2022.03.23 09:44:09)

Összefoglaló az MTSZ Tûzoltóverseny Bizottság 2022. március 19-i ülésérõl

                
                          

MTSZ TÛZOLTÓVERSENY   BIZOTTSÁG 2022.              

 Összefoglaló az MTSZ   Tûzoltóverseny Bizottság 2022. március 19-i ülésérõl
             
                                            
                          

A bizottság ülésére   az MTSZ székhelyén került sor, amelyen részt vett
Dobson Tibor tû. vörgy.              

a Magyar Tûzoltó   Szövetség elnöke, valamint a bizottság megyei képviselõi.
                              
                          

Dobson Tibor   elõzetesen beszélt az MTSZ 2021. évi tevékenységérõl, külön
kiemelte a   tûzoltó verseny területén végzett tevékenységet:              

·          - a járványhelyzet ellenére is sikeres országos   tûzoltó verseny zajlott le
Tatán, így sikerült kiválasztani az idei CTIF   versenyre utazó csapatokat;             

·          - eredményes Országos Kismotorfecskendõ-szerelõ   Bajnokság (egy
fordulós verseny).             

Dobson Tibor   megköszönte valamennyi résztvevõnek, elõkészítõknek a
versenyek szervezését,   lebonyolítását és kérte, hogy az idei évben is hasonló jó
hozzáállással   történjenek ezek a rendezvények. Külön megköszönte a
Kárpátalján élõk részére   az eddig nyújtott segélyekben közremûködést az
egyesületeknek, bajtársaknak.             

A Magyar Tûzoltó   Szövetség megadja a szükséges támogatásokat az idei
versenyekhez is.             

              

Napirendi pontok             

Az ülésen az elõre   meghirdetett napirendeket tárgyalták.             

·          Schäffer László bizottságvezetõ tájékoztatást adott   a 2021. évben végzett
munkáról. Sajnos a pandémia miatt is a korábbinál   kevesebb ifjúsági és felnõtt
csapat vett részt Tatán a X. Országos Ifjúsági   és IX. Országos Hagyományos
Tûzoltóversenyen.             



·          A CTIF 2022. évi nemzetközi tûzoltó versenyére 3 ifjúsági   és 6
hagyományos versenycsapatot neveztünk Magyarországról. Ezen felül még   egy
hivatásos tûzoltóverseny-csapat részvétele is várható. A szlovén   szervezõk a
járvány miatti óvatosságból az utolsó pillanatig várnak a konkrét   nevezések,
befizetések indításával, bár az elõkészületek rendben   megtörténtek.             

·          Az Országos Kismotorfecskendõ-szerelõ Bajnokság   keretén belül
2021-ben - szintén a pandémia miatt - csak egy versenyre került   sor - számolt be
Polgár Viktor, aki Nemes István megbízásából vett részt az   ülésen. Elkészült a
2022. évi versenynaptár, mely az esem&eacute;nysorozat honlapj&aacute;n
 megtekinthetõ.             

·          A Hagyományos Tûzoltóverseny Albizottság vezetõjének   a résztvevõk
Horváth Gábort választották, mivel Schwahofer Károly   egészségügyi okok miatt
lemondott.             

·          A Tûzoltóverseny Bizottság 2022. évi munkatervében a   CTIF 17.
Nemzetközi Tûzoltóverseny és 23. Nemzetközi Ifjúsági Tûzoltó   Találkozó, az
Országos Kismotorfecskendõ-szerelõ bajnokság és a IX.   Kapocs-Kupa
tûzoltóverseny, igény esetén CTIF versenyfelkészítõk képzése   szerepel.             

·          A Kapocs-Kupa (Tótkomlós 2022.04.23.) kiírása   elkészült, a napokban
kiküldésre kerül - tájékoztatott Nagy Sándor MTSZ   alelnök.             

·          Az MTSZ 2023-ban tervezi szervezni a XI. Országos   Ifjúsági és X.
Országos Hagyományos Tûzoltóversenyt Borsod-Abaúj-Zemplén   Megyei
Tûzoltószövetséggel közösen, a verseny helyszíne várhatóan Miskolc   lesz.           
 

·          A Tûzoltóverseny Bizottság döntött CTIF versenyre   felkészítõk képzésérõl,
amennyiben erre a megyei szövetségeknél igény   mutatkozik, várhatóan 2022.
második félévben.             

              

Forrás, további részletek: MTSZ              

              

Szekszárd, 2022.03.23.             

              

Hollósi Tibor titkár Tolna Megyei Tûzoltószövetség                                       

                              

 

https://www.orszagoskismotorfecskendoszerelobajnoksag.hu/cikk/50_2022-versenynaptar

