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Fegyveres Biztonsági Őrségek  
IX. 

Országos Szakmai Csapatversenye 
 

Versenykiírás 
 

 
 
 VERSENYKATEGÓRIA: Csapatverseny 
 
A verseny szervezői:  
 
Magyarországi Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai Egyesülete  
Rendészeti Oktatási és Kiképző Központ  
 
 
A verseny fővédnöke:      Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy 
    rendőrségi főtanácsos 
                                           Országos Rendészeti Főkapitány-helyettes 

 
 Verseny védnöke:           Dr. Univ. Dsupin Ottó r. dandártábornok 
    rendőrségi főtanácsos 
                                           Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgató 

 
A verseny célja:  
 
Az állam működése és a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos 
létesítményeket őrző fegyveres biztonsági őrségek szakmai tudásának és fizikai 
állóképességének összemérése.  Egymás segítése, a csapatszellem, az összetartozás erősítése 
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A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA 
  
A verseny jellege: Egyfordulós, komplex csapatverseny  
 
Jelentkezés feltételei:  
 
A csapatok tagjai aktív állományban lévő fegyveres biztonsági őrök lehetnek.  
Őrségeként (kötelezettekként) több csapat is indítható. A csapatok létszáma 4 fő+1 fő 
tartalék, melybe beletartozik az 1 fő csapatvezető. 
 
Időpontja:     2018. szeptember 8. (szombat) 
 
Helyszín:     ROKK Nagytétényi Lőtér  
 
Jelentkezési határidő:   2018. augusztus 25. 
 
Nevezési díj:  27.000.- Ft /csapat (csapatonként: 4 fő+1 fő tartalék)  
 
 

A nevezési díj befizetését az Egyesület alábbi számlaszámára kérjük teljesíteni,” 
Fegyveres Biztonsági Őrségek IX. Országos szakmai versenye” megjelöléssel. 

 
 

10300002-10480432-49020018  

 
Program 

Érkezés a helyszínre:      08.00.-ig  
 
Regisztráció:       07.30-tól 08.30.-ig  
 
Technikai értekezlet:      08.40.-től 09.10.-ig 
 
Megnyitó:       09.15.-től 09.25.-ig 
 
Verseny kezdete:      09.30.-kor 
 
Eredményhirdetés:      16.00.-17.00. 
 
Étkezés: A verseny napján a csapatok a meghívott vendégek, és a verseny lebonyolításában 
résztvevők részére ebédet biztosítunk.  
 
A csapatokkal érkező szurkolói tábor étkeztetéséről a csapatoknak kell gondoskodni. A 
verseny helyszínén büfé is fog üzemelni. 
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Ebéd: 12.30 -15.00-ig folyamatosan  
 

A versennyel kapcsolatban érdeklődni lehet  
Szigeti Lajos elnöknél 

06-30-663-4186 
 
 A VERSENY SZABÁLYAI  

 
a) A versenyzés megkezdésének elsődleges feltétele a nevezési díj befizetése 

megtörténtének igazolása előzetesen, de legkésőbb a helyszínen. (pl.: feladóvevény, 
átutalásról fénymásolat stb.) A befizetési bizonylatot a csapatvezetők érkezéskor a 
regisztráción adják le.  

 
b) A kezdő csapat összeállításának megváltoztatására a technikai értekezletig van 

lehetőség, a verseny menete közben erre már nincs mód. Minden csapat 1 fő tartalékot 
nevezhet a versenyre, melyet saját belátása szerint – indoklás nélkül - 1 alkalommal 
cserélhet a második lövészeti versenyszám befejezését követően. Ahonnan több 
csapat is nevez, és mindegyik rendelkezik tartalékkal, csak az adott csapathoz rendelt 
tartalék cserélhető. A cserét a verseny főbírójánál kell kezdeményezni, akinek 
engedélyével történhet meg a csere. További cserére nincs lehetőség.  

 
c) A versenyszámok idejének mérését stopperórával kell végezni az adott 

pályaszakaszon. Nem fogadható el a karórával, vagy mobiltelefonnal történő 
időmérés eredménye. 

 
d) A fegyverek szét és összeszerelésénél csak a versenyző csapatok és a bírók lehetnek 

jelen. A nézők, szurkolók csak a kialakított kordonon kívül tartózkodhatnak. 
 

e) Esetleges sérülés, vagy bármely ok miatt 3 főre fogyatkozott csapat (a tartalék 
létszámot is beleértve) a csapatversenyben már nem vehet részt.   

 
f) A verseny és a versenyszámok szabályain változtatni sem a technikai értekezleten, 

sem pedig a verseny ideje alatt nem lehet. 
 

g) Nem minősül szabálytalanságnak, illetve jogosulatlan előny megszerzésének, 
amennyiben az akadálypályán versenyző csapat részére a szurkoló táborból bárki 
üdítőt, vagy ásványvizet ad be a versenyzőknek. 

 
h) A csapatok megérkezésüket követően a regisztrációs pultnál rajtszámot húznak. 

Ugyancsak itt kapják meg a csapatok az értékelőlapokat, valamint a karszalagokat, 
melyet a versenyzőknek (tartaléknak is) a verseny teljes ideje alatt a csuklón viselniük 
kell.  
 

i) A regisztrációs pultnál érkezéskor kell leadniuk a csapatoknak a korábban megküldött 
biztonsági rendszabályokat tartalmazó nyomtatványt kitöltve és aláírva. 
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j) A csapatok részére biztosított érékelőlapokat az adott részfeladat végrehajtását 
követően a bírók, illetve a kijelölt csapattag látja el aláírásával. Amennyiben a csapat 
aláírásra jogosult tagja elfelejti aláírni az értékelőlapot, úgy a versenybíró aláírása az 
irányadó az elért eredmény tekintetében. Ezen túlmenően más személy aláírása nem 
fogadható el. Amennyiben az értékelő lapot, bármely versenyszám esetében, olyan 
személy írja alá, aki nem tagja a csapatnak, úgy az adott csapat részfeladatának 
eredménye törlésre kerül. 

 

A versenyen végrehajtásra kerülő feladatok 
 

I. Több feladatból álló akadálypálya folyamatos leküzdése, melynek részét képezi a 
pisztolylőfeladat (fizikai terhelés beiktatásával) és a gépkarabély részleges szét és 
összeszerelése. Az akadálypálya feladatsor és annak időmérése a gépkarabély részleges 
szét és összeszerelésével indul, majd az akadálypálya teljesítésével folytatódik a 
lőállásokig.  (az időmérés nem áll meg) A lőfeladatok végrehajtását követően a csapat 
azonnal folytatja az akadálypálya soron következő részének teljesítését a célig, ahol az 
időmérést az utolsó versenyző csapattag beérkezését követően állítják meg. 
Fontos! Az 5. csapattag folyamatosan halad a csapattal a versenyszámok 
végrehajtásának teljes ideje alatt a pálya mellett. Az értékelőlapot a lövészet 
végrehajtását követően, majd az akadálypálya végző pontján egyezteti és 
aláírásával hitelesíti a versenybíróval közösen. 

 
II. Elméleti tesztlap (jogi-szakmai kitöltése) 

 
 
ÉRTÉKELÉS, DÍJAZÁS 
 
 

Versenyszámok értékelése: 
 
A lőfeladatok értékelésének számítása a leküzdött célok összesítésével történik. Minden 
leküzdött cél, érvényes találat 1 pontot ér. Az a csapat a legeredményesebb, mely a legtöbb 
célt küzdi le, azaz a legmagasabb pontértéket éri el. 
 
Az akadálypálya időmérése a fegyver részleges szét és összeszerelésével indul és a célba érésig 
megszakítás nélkül tart. Az a csapat a legeredményesebb, amely az akadálypályát a 
legrövidebb idő alatt teljesíti. 
 
Az elméleti felkészültséget az a csapat nyeri meg, amely a legmagasabb pontértéket éri el a 
szakmai-jogi tesztlap teljesítésével. 
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Pontazonosság esetén:  
 
Amennyiben két vagy több csapat a lövészeti feladat során azonos pontértéket ér el, úgy a 
rövidebb végrehajtási idő dönt. 
 
Amennyiben két vagy több csapat az akadálypálya teljesítése során azonos időt ér el, úgy a 
jobb lövészeti eredmény dönt. 
 
Amennyiben két vagy több csapat az elméleti feladatsor értékelése során azonos pontszámot 
ér el, úgy megosztott helyezés kerül kiosztásra. 
 
 

Amennyiben az összesített verseny pontértékeiben azonosság áll fenn két vagy 
több csapat között, úgy az abszolút helyezések megállapításakor a lövészet 
eredménye dönt.   
 

                          
 

Összesített csapatverseny 
 

 
       I.-III. Helyezett csapat 

Serleg, oklevél, valamint minden csapattagnak érem. Az első helyezett csapat 
vándorserleget kap, mely a harmadik győzelem elérése után végleg tulajdonába kerül. 

 

 
Különdíjak kerülnek átadásra 

 
 Legeredményesebb lövészetet végrehajtó csapat kategóriában 

   I. II. III. helyezett 
 

A legeredményesebb akadálypályát teljesítő csapat kategóriában 

 
I.II. III. helyezett 

 
Legeredményesebb szakmai-jogi tesztlapot kitöltő csapat kategóriában 

   I. II. III. helyezett 
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EGYÉB TUDNIVALÓK 
 

 
Öltözet: Minden csapatnál a rendszeresített gyakorló ruházat, surranó/bakancs, őrségi 
hovatartozás feltüntetésével (sportcipő nem engedélyezett)  
 
Felszerelés: Szolgálati pisztoly, pisztolytáska, 2 db üres tár, tartaléktártartó, derékszíj vagy 
taktikai öv.  
 
Lőszert a lőtérre vinni tilos! A Szükséges lőszermennyiséget a szervezők biztosítják a 
csapatok részére. 
 
Hatósági szolgálati igazolvány: A versenyzők hozzák magukkal FBŐ hatósági szolgálati 
igazolványukat, melyet a regisztráció során be kell mutatni. Ennek hiányában a szolgálati 
igazolvány megrendelő lapot mutassák be Amennyiben a szolgálati igazolványát bármely versenyző 
nem tudja bemutatni vagy annak kezdeményező igazolását sem, úgy a versenyben nem vehet részt. 
 
Óvás: A verseny eredményhirdetésé után 20 percig írásban a versenyt szervező MFBŐSZE 
részére adható be. Az óvásról a verseny szervezéséért és lebonyolításáért felelős MFBŐSZE 
3 tagú bizottsága dönt. (Elnök és két fő alelnök) 
 
Nevezési lap:  
A verseny időpontja előtt 2 héttel (augusztus 25.-ig-) kérjük a kitöltött nevezési lapokat a 
szükséges adatokkal megküldeni 
 
Postai úton: Szigeti Lajos MFBÖSZE 2145 Kerepes Szalmavirág u.10. 
E-mailen: info@mfbosze.hu 
 
 
 
 
Kerepes, 2018. július 18. 
 
 
 

Üdvözlettel, 
 
 
 
          

    Szigeti Lajos 
         Elnök 
 

 
 

mailto:info@mfbosze.hu
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NEVEZÉSI LAP 
 

 
         Fegyveres Biztonsági Őrségek  
IX. Országos Szakmai Csapatversenyére 

              2018. szeptember 8.  
 

Résztvevők 
 
   
       Név                                          beosztás                         szolg.ig. száma             
                                    
 
  ............................................          ................................             ............................       
 
  .............................................           ................................           ............................      
 
  ..............................................          ...............................            .............................       
 
 ……………………………….          ……………………           ………………….. 
 
…………………………………        ………………………       ……………………… 
              tartalék 
 
Csapatnév és a csapatvezető neve, telefonszáma:  
 
 
 
……………………….2018……………………….hó………nap  
 
 
 
...............................................  
                  aláírás 
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Bírósági bejegyzés száma: 13. Pk. 60. 201/2009/5 
Székhely: 2145 Kerepes Szalmavirág u.10. 

 

NYILATKOZAT 

A Magyarországi Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai Egyesülete szervezésében lebonyolított 

Fegyveres Biztonsági Őrségek IX. Országos Csapatversenyén megrendezésre kerülő pisztoly 

lőgyakorlatok biztonsági rendszabályait megértettem, azokat betartom és a verseny folyamán 

esetleges sérülések keletkezésének lehetőségeit tudomásul veszem. A biztonsági rendszabályok 

be nem tartásából eredő sérülések esetén jogi követeléssel nem élek sem az ORFK ROKK sem 

pedig a Magyarországi Fegyveres Biztonsági Szakmai Egyesület felé. 

 

NÉV NYOMTATOTT FORMÁBAN    ALÁÍRÁS 

 

 

…………………………………………  …………………………………………… 

…………………………………………  …………………………………………… 

…………………………………………  …………………………………………… 

…………………………………………  …………………………………………… 

…………………………………………  …………………………………………… 

Budapest, 2018. szeptember 8.        

 

……………………………….   

          


