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„…a futás fenntartja egészségünket, lendületünket, táplálja bennünk az életerőt…”
Alice Hoffman

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya nevében
köszöntöm a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2018. évi Országos
Terepfutó Bajnokságának a versenyzőket, szervezőket, kedves vendégeinket
Örömünkre szolgál, hogy a BM OKF 2018. évi Országos Terepfutó Bajnokság
keretében vendégül láthatjuk. Az ország minden részéből érkező versenyzőket,
csapatvezetőket és meghívott vendégeinket a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság illetékességi és működési területéhez tartozó Szentendre nyugati részén
Pilisszentlászló felé található Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, a Skanzenben.
Az 1967-ben alapított, Magyarország legnagyobb szabadtéri néprajzi múzeuma, a
Skanzen, természetvédelmi terület. A magyarföld tájegységeire legjellemzőbb
építészetet, falusi környezetet, és hajdan volt életmódunkat, kultúránkat tárja elénk. A
Skanzeni kirándulás egy csodálatos repülés a múltba, magával ragadja a képzeletet a
gyönyörű védett természettől kezdve a legapróbb emléktárgyakig.
A múzeum legelső tájegysége az 1974-ben bemutatott Felső-tiszavidék, majd 1987ben a Kisalföld portái, 1993-ban Nyugat Dunántúli tájegység. A 90-es évek végére
jelentős mennyiségű néprajzi tárgy gyűlt össze és sorjában nőttek ki a földből a kis
tájházak. Ma már 8 néprajzi tájegységben mintegy 400 tájház segítségével
ismerkedhetünk meg hazánk népi építészetével, visszamenőleg tekinthetünk bele a
falusi és mezővárosi emberek különféle rétegeinek lakáskultúrájába, életmódjába. A
Skanzenvasút 2009-től 2115 méter hosszú nyomtávú pályán üzemel.
A Skanzen környezetének különleges látványosságainak, sokszínűségének
köszönhetően a versenyben résztvevők csodálatos élményekkel térhetnek haza.
Sikeres versenyzést kívánok!

Branyiczky Márk tű. ezredes
tűzoltósági tanácsos
igazgató

A bajnokság célja:
A futás, mint mozgásforma rendkívül közkedvelt és könnyen gyakorolható. A sport népszerűsítése
és a sportbaráti kapcsolatok kialakítása, valamint a versenyzési és az aktív sporttevékenység
megerősítése, a versenyszellem kialakítása kiemelt célja Igazgatóságunknak. A BM OKF és a
területi katasztrófavédelmi szervek személyi állománya sportolási lehetőségének biztosítására nyújt
lehetőséget rendezvényünk.
A bajnokság helye, ideje:
Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Skanzen 2018. április 23. 07:30 óra
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
Megközelítés: a 11-es úton. Szentendrén belül a Skanzen feliratú leágazás jelzi az útvonalat.
(www.skanzen.hu)
A bajnokság rendezője:
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) megbízásából a
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: PEST MKI) és az Országos
Katasztrófavédelmi Sportegyesület (a továbbiakban: OKSE).
A bajnokság fővédnöke:
Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgató
A bajnokság védnökei:
Bittmann Tibor tű. dandártábornok, főtanácsos, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,
Humán Szolgálatvezető
Berecz György tű. ezredes, Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület elnöke
Dr. Gubicza József tű. ezredes, BM OKF Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztály, főosztályvezető
A bajnokság támogatói:
dr. Cseri Miklós, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Skanzen -, főigazgató
Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre Város Önkormányzat , polgármester

A szervezőbizottság elnöke:
Branyiczky Márk tű. ezredes, Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, igazgató

A szervezőbizottság tagjai:
Fehérváriné Houguel Szilvia tű. ezredes, Pest MKI, Humán szolgálatvezető
Ürmösi Károly tű. alezredes, Pest MKI, Sport tiszt
Andresz Csaba tű. őrnagy, Pest MKI, Vác KvK, Szentendre HTP, tűzoltóparancsnok
Németh Melinda tű. százados., Pest MKI, Humán Szolgálat, oktatásszervező

A versenybíróság elnöke:
Mitró Zoltán tű. alezredes, BM OKF, Műszaki Főosztály, főosztályvezető-helyettes

A versenybíróság tagjai:
Kiss Zoltán ny. tű. alezredes
Somogyi Zoltán c. tű. zászlós.
Tóth Péter tű. alezredes
Alattyáni Sándor tű. százados
Horváth Nándor tű. ezredes
Turóczi Zoltán tű. százados

BM OKF GEK
Nógrád MKI, osztályvezető
Pest MKI, Gazdasági Igazgató-helyettesi Szervezet,
Műszaki Alosztály, kiemelt főelőadó
Pest MKI, Igazgató-helyettesi Szervezet, polgári
védelmi főfelügyelő
Pest MKI, Gazdasági Igazgató-helyettesi Szervezet,
Műszaki Alosztály, kiemelt főelőadó

A bajnokság résztvevői:
A hivatásos katasztrófavédelmi szervek, meghívott szervezetek versenyzői.
Megyénként és kategóriánként egy csapat (3 fő) maximum 24 fő, továbbiakban egyéni nevezésre
van lehetőség.
A verseny jellege:
Korosztályos egyéni, csapat és szervek között összesített pontverseny.
Versenyszámok:
NŐI:
I. csoport

4000 m

nyílt kategória

egyéni és 3 fős csapat

II. csoport

3000 m

30-39 év között

egyéni és 3 fős csapat

III. csoport

2000 m

40-49 év között

egyéni és 3 fős csapat

IV. csoport

2000 m

50 év és felette

egyéni és 3 fős csapat

I. csoport

6000 m

nyílt kategória

egyéni és 3 fős csapat

II. csoport

4000 m

30-39 év között

egyéni és 3 fős csapat

III. csoport

3000 m

40-49 év között

egyéni és 3 fős csapat

IV. csoport

3000 m

50 év és felette

egyéni és 3 fős csapat

FÉRFI:

A korcsoport meghatározásánál az adott évben betöltött életkort kell figyelembe venni.
Egy versenyző csak egy távon indulhat.
Idősebb korcsoportba tartozó versenyző fiatalabb korcsoportban indulhat!
A verseny lebonyolításának módja:
A bajnokság a Magyar Atlétikai Szövetség szabályai szerint – sík és dombos terepen kerül
megrendezésre.

A helyezések eldöntése:
Egyéni verseny értékelése: a különböző kategóriákban az egyéni befutási sorrend alapján.
Csapatverseny értékelése: A csapattagok egyéni versenyszámokban elért pontszámai összeadásra
kerülnek. A csapatok helyezési számait a megszerzett magasabb helyezési pontoktól a legkevesebb
helyezési pontokig haladva kell rangsorolni (I. helyezett: a legmagasabb pontszámot elért csapat).
Pontegyenlőség esetén az egyéni kategóriában előkelőbb helyezést elért versenyző eredményét kell
figyelembe venni.
A csapatban való részvétel nem zárja ki az egyéni kategóriában elért eredményt.
Pontszámítás menete:
Összetett csapatverseny, az egyéni és csapatszámokban megszerzett I-XVI. helyezés után járó
pontok matematikai összege alapján kialakult sorrend, amelyben első a legtöbb pontot szerzett
csapat. (egyéni I. h.: 17 pont, II. h: 15 pont, III. h.: 14 pont, IV. h.: 13 pont, V. h.: 12 pont, VI. h.: 11
pont, VII. h.:10 pont, VIII. h.: 9 pont, IX. h.: 8 pont, X. h.: 7 pont, XI. h.: 6 pont, XII. h.: 5 pont,
XIII. h.: 4 pont, XIV. h.: 3 pont, XV. h.: 2 pont, XVI. h.: 1 pont; csapat I. h.: 34 pont, II. h: 30 pont,
III. h.: 28 pont, IV. h.: 26 pont, V. h.: 24 pont, VI. h.: 22 pont, VII. h.:20 pont, VIII. h.: 18 pont, IX.
h.: 16 pont, X. h.: 14 pont, XI. h.: 12 pont, XII. h.: 10 pont, XIII. h.: 8 pont, XIV. h.: 6 pont, XV. h.:
4 pont, XVI. h.: 2 pont).
Díjazás:
Az egyéni versenyek I – III. helyezettjei érem és oklevél, IV – VI. helyezettjei oklevél díjazásban
részesülnek.
A kategóriák csapatversenyeinek I. helyezettjei serleg, érem és oklevél, II-III. helyezettjei érem és
oklevél díjazásban részesülnek.
Költségek:
Nevezési díj nincs, a versenyek szervezésével kapcsolatos költségeket az OKSE vállalja külön
költségvetési terv alapján. A sportnaptárban nevesített versenyeken való részvétel szolgálati útnak
minősül, melyen a résztvevők számára térítésmentes utazást a megyei igazgatóságoknak kell
biztosítani.
Nevezés:
A nevezéseket a mellékelt nevezési lap kitöltésével (külön kísérőirat mellőzésével) 2018. április
06-án 12.00 óráig a PEST MKI, Humán Szolgálat pest.human@katved.gov.hu e-mail címére
kérjük visszaküldeni.
A határidőn túl érkezett nevezéseket a szervezőbizottság nem fogadja el!
Verseny útvonala:
A Szabadtéri Néprajzi Múzeumon belül kerül kijelölésre. A futás nagyrészt füves, murvás terepen
zajlik. A verseny útvonala helyenként átjárókon, udvarokon vezet keresztül. Rövid szakaszokon
aszfaltos utakon vezethet, azokat keresztezi. A verseny útvonalát teljes hosszában piros-fehér
szalagozással, szükség szerint és a cél közelében kordonozással jelöljük.
A versenyhez kapcsolódó további szabályok:
A versenyen szolgálati vagy munkahelyi fényképes igazolvány hivatásos, hallgatói, tanulói,
köztisztviselői, közalkalmazotti, vagy személyi igazolvány és munkaviszonyt, hallgatói, illetőleg
tanulói jogviszonyt igazoló egyéb okirat bemutatása kötelező.

Nevezhető a versenyre, és/vagy az indulásra jogosult meghívott intézmények hivatásos,
közalkalmazotti, köztisztviselői, munkavállalói és közfoglalkoztatott állományú tagja. A versenyen
minden versenyző saját felelősségére vesz részt, külön orvosi igazolást a szervezők nem kérnek.
Óvást, észrevételezést a csapatok vezetői az adott versenyszám befejezését követően 15 percen
belül, írásban tehetnek a versenybíróság elnökénél, amelyeket első fokon a versenybíróság,
másodfokon a Szervezőbizottság által delegált 3 fős bizottság bírál el. A döntés ellen további
fellebbezésnek nincs helye.
A versenyen a terepviszonyokra tekintettel mintázott talpú, zárt felsőrésszel ellátott, a terepen
történő mozgást lehetővé tevő futócipő használata ajánlott, „fémszöges” futócipő használata kizárt!
A helyszíni regisztráció a Skanzen területén belül kerül lebonyolításra a bejárattól kb. 200 méterre
található regisztrációs ponton. A beérkezést követően kizárólag a csapatvezető szükséges a
regisztráció végrehajtásához.
A rendezvény szervezője a versenyzők és a csapatok kísérői részére a regisztrációnál ásványvizet,
csokoládét és a verseny folyamán meleg étkezést (ebédet) biztosít.
Napközbeni büfé lehetőséget biztosít a Jászárokszállási fogadó egyéni vásárlással 08:30 – 17:00
óráig (péksütemények, zsíros kenyér, szendvicsek és alkoholmentes italpult).
Egyéb:
Az esetleg felmerülő kérdésekre a szervezőbizottság tagjai az alábbi telefonszámokon adnak
felvilágosítást:
Ürmösi Károly tű. alezredes
BM:
e-mail:
Mobil:

21-110
karoly.urmosi@katved.gov.hu
+36-30-989-0764

Fehérváriné Houguel Szilvia tű. ezredes
BM:
e-mail:
Mobil:

21-020
HouguelSzilvia.Feherverine@katved.gov.hu
+36-20-361-6033

Németh Melinda tű. százados
BM:
e-mail:

21-024
melinda.nemeth2@katved.gov.hu

Mellékletek:
1.sz. melléklet:
2.sz. melléklet:
3.sz. melléklet:

A bajnokság programja
Nevezési lap (női)
Nevezési lap (férfi)

____________________________________________ ____________________________________________
Cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 1903 Bp. Pf.: 314
Telefon: +36(1) 469-4105 Fax: +36(1) 469-4353
E-mail: pest.mki@katved.gov.hu

Program
2018. április 23. (hétfő)
07.30 – 09.25

Csapatok beérkezése a verseny helyszínére, regisztráció

09.30

Technikai értekezlet

10.00

Ünnepélyes megnyitó

10.30

Női III-IV. csoport futama (40-49 év között, 50 év és felette)
2000 méteren

11.00

Női II. csoport futama (30-39 év között) 3000 méteren

11.35

Férfi III-IV. csoport futama (40-49 év között, 50 év és felette)
3000 méteren

11:45

Időközi eredményhirdetés

12:00 – 15:30

Ebéd Ebéd

12.15

Női I. csoport futama (nyílt kategória) 4000 méteren

13.00

Férfi II. csoport futama (30-39 év között) 4000 méteren

13.45

Férfi I. csoport futama (nyílt kategória) 6000 méteren

15.30

Eredményhirdetés

2. számú melléklet

Visszaküldendő: 2018. április 06-án 12.00 óráig
E-mail: pest.human@katved.gov.hu

NŐI N E V E Z É S I L A P
BM OKF 2018. évi Országos Terepfutó Bajnokság

A
Országos Terepfutó Versenyre.

szerv csapata benevez a BM OKF 2018. évi

Kategória

Név (születési év, hó, nap)
1. Egyéni és Csapat

Női I. csoport
(nyílt kategória)
4000 méter

2. Egyéni és Csapat
3. Egyéni és Csapat
Egyéni
Egyéni
1. Egyéni és Csapat

Női II. csoport
(30-39 év között)
3000méter

2. Egyéni és Csapat
3. Egyéni és Csapat
Egyéni
Egyéni
1. Egyéni és Csapat

Női III. csoport
(40-49 év és felette)
2000méter

2. Egyéni és Csapat
3. Egyéni és Csapat
Egyéni
Egyéni
1. Egyéni és Csapat

Női IV. csoport
(50 év és felette)
2000méter

2. Egyéni és Csapat
3. Egyéni és Csapat
Egyéni
Egyéni

Étkezési létszámigény:……………….fő

Csapatvezető neve:…………………………………………………..
(csapatvezető elérhetősége:
)
Nyilatkozom, hogy a fent nevezett versenyzők egészségesek, érvényes orvosi igazolással rendelkeznek.

................................................, 2018. ………………………
………………………………………
állományilletékes parancsnok

3. számú melléklet

Visszaküldendő: 2018. április 06-án 12.00 óráig
E-mail: pest.human@katved.gov.hu

FÉRFI N E V E Z É S I L A P
BM OKF 2018. évi Országos Terepfutó Bajnokság

A
Országos Terepfutó Versenyre.

szerv csapata benevez a BM OKF 2018. évi

Kategória

Név (születési év, hó, nap)
1. Egyéni és Csapat

Férfi I. csoport
(nyílt kategória)
6000 méter

2. Egyéni és Csapat
3. Egyéni és Csapat
Egyéni
Egyéni
1. Egyéni és Csapat

Férfi II. csoport
(30-39 év között)
4000 méter

2. Egyéni és Csapat
3. Egyéni és Csapat
Egyéni
Egyéni
1. Egyéni és Csapat

Férfi III. csoport
(40-49 év és felette)
3000 méter

2. Egyéni és Csapat
3. Egyéni és Csapat
Egyéni
Egyéni
1. Egyéni és Csapat

Férfi IV. csoport
(50 év és felette)
3000 méter

2. Egyéni és Csapat
3. Egyéni és Csapat
Egyéni
Egyéni

Étkezési létszámigény:……………….fő

Csapatvezető neve:…………………………………………………..
(csapatvezető elérhetősége:
)
Nyilatkozom, hogy a fent nevezett versenyzők egészségesek, érvényes orvosi igazolással rendelkeznek.

................................................, 2018. ………………………
………………………………………
állományilletékes parancsnok

