
 

 

V. Zala Tűzoltó Kupa 

 

Versenykiírás 
 

1. A ZALA TŰZOLTÓ KUPA CÉLJA: 

A versenysorozat (továbbiakban: Kupa) fő célja, elsősorban Zala, és a szomszédos vármegyék, mentő 
tűzvédelmében résztvevő szervezetek csapatai, versenyszerű keretek között mérhessék össze felkészültségüket 
egy olyan versenyszámban, melynek hagyományai a hivatásos-, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, 
továbbá az önkéntes tűzoltó egyesületek tekintetében is azonosak. 

Az V. Zala Tűzoltó Kupa nyílt versenysorozat, melyen az ország bármilyen tűzvédelmében résztvevő csapata 
részt vehet. Célunk a Zala Tűzoltó Kupa által a kupagyőztesi cím és a kupa odaítélése a legfelkészültebb 
csapatnak. 

2. VERSENYEK TERVEZETT HELYSZÍNEI ÉS IDŐPONTJAI:  

1. Lakhegy  2023. 05. 13. 
2. Alsópáhok  2023. 06. 10. 
3. Csabrendek  2023. 06. 24.  
4. Miháld                              2023. 07. 15. 

3. A KUPA FŐVÉDNÖKE: Takács Ottó Alajos tű. ezredes, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatója 

A KUPA VÉDNÖKE: Bajsz András tű. alezredes, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
tűzoltósági főfelügyelője 

4. A KUPA SZERVEZŐBIZOTTSÁGA: 
- Csík Gábor – Csabrendek ÖTPE 
- Kovács Zoltán – Lakhegyi ÖTE  
- Murányi Mihály – Alsópáhoki ÖTE 
- Mészáros Márk – Miháld ÖTE 

5. A VERSENYEK LEBONYOLÍTÁSA: 

A Kupa versenyei az adott versenyre (fordulóra) vonatkozó kiírás szerint kerülnek lebonyolításra, mely legalább 
21 nappal a versenyt megelőzően közzétételre kerül a zalatuzoltokupa.hu weboldalon, továbbá a 
tűzvédelemmel kapcsolatos olyan portálokon, melyek üzemeltetői a közzétételt vállalják. 

A versenykiírás a Kupára vonatkozó felhívásban foglaltakon túl az alábbi információkat tartalmazza: 

a) a verseny helyszíne  
b) a verseny időpontja (dátum és kezdőidőpont, helyszíni nevezés zárásának időpontja) 
c) a verseny szervezőbizottsága (elérhetőséggel) 
d) a verseny védnöke 
e) a nevezési határidő 
f) a versenyhez kapcsolódó helyi sajátosságok rövid ismertetése 
 



 

A Kupával és a részét képező versenyekkel kapcsolatos információk elérhetők lesznek a zalatuzoltokupa.hu 
honlapon. 
 
6. A KUPA SZABÁLYZATA: 

Az V. Zala Tűzoltó Kupára és annak részét képező versenyekre (fordulókra) vonatkozó szabályokat és 
pályarajzot a Kupa kiírásához mellékelt Versenyszabályzat tartalmazza. 

7. RÉSZTVEVŐK: 

A versenyen hivatásos-, önkormányzati-, önkéntes-, és létesítményi tűzoltókból álló 10 fős csapatok vehetnek 
részt. 

8. KATEGÓRIÁK: 

A Kupában használható kismotorfecskendő meghatározását a Versenyszabályzat részletesen tartalmazza. Ezen 
belül három kategóriában lehet indulni: 

a) Férfi kategória. A csapat csak férfiakból áll. A vegyes csapatok a férfi kategóriákban kerülnek 
értékelésre. Vegyes csapatnak számít az olyan csapat, amely egy csapaton belül bármilyen arányban 
női, és férfi tagokat egyaránt tartalmaz. 

 b) Női kategória. A csapat csak női tagokból állhat, és csak női kategóriában versenyezhet. 

c) Ifjúsági kategória. A csapat csak 2007 vagy később született tagokból állhat. Ifjúsági kategóriában 
nincs külön női, férfi megkülönböztetés. 

A hivatásos-, önkormányzati-, önkéntes- és létesítményi tűzoltókból álló csapatok tekintetében kategóriabontás 
nem lesz. A nemzetközi részvétel nem tiltott. 

9. DÍJAZÁS 

Minden verseny (forduló) külön díjazásra kerül. Az adott versenyen, az első három helyezést elérő csapat kupa 
vagy/és érem, az első tíz helyezett csapat oklevéldíjazásban részesül. 

Pontozás: Futamonként minden kategória győztes 1000 pontot kap. Minden kategóriában a helyezések 
pontszámai az alábbiak szerint számolható ki: 
Az első helyezett ideje másodpercben, század másodperceket is számolva, osztva az adott csapat idejével, 
szintén másodpercben, század másodperceket is számolva, szorozva ezerrel. 
Egy példa a számításra: 
Az első helyezett ideje 40,25 mp, kap 1000 pontot. 
A második ideje 43,89 mp. A 40,25/43,89=0,91706*1000=917,06 pont. 
 
A Kupát lezáró utolsó verseny záróakkordjaként kerül sor a Zala Tűzoltó Kupa értékelésére. Ennek tekintetében 
az a csapat teljesítménye értékelhető, amely a Kupa során legalább 3 versenyen (fordulón) részt vett. Az 
értékelés alapja az adott csapat által a Kupában gyűjtött pontok közül a 3 legmagasabb pontszám összege. Az 
összesített első helyezett elnyeri az V. Zala Tűzoltó Kupát, az első három helyezett érem, az első tíz helyezett 
oklevéldíjazásban részesül.  
 

10. NEVEZÉSI DÍJ: 

A fordulókra a nevezési díj egységesen 6000,- Ft/csapat, amely tartalmazza a regisztrációs díjat. Ez a nevezési 
díj abban az esetben él, amennyiben egy csapat a verseny honlapján online módon, a meghatározott ideig 
nevez. A helyszíni nevezés díja 8.000.- Ft/csapat. Minden csapat csak egy kategóriában indulhat. 

 

Alsópáhok, 2023. január 31. 

 

 



 

 


