A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
az Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület,
a „Tűzoltás-mentés” Alapítvány és az IPA MSZ Szombathelyi Szervezete
által megrendezésre kerülő 2021. évi „TFA-FCC Hungary – Bük”
az ország legerősebb tűzoltója
tűzoltóverseny versenykiírása
1. A bajnokság célja:
A speciális tűzoltói beavatkozások során fellépő fizikai igénybevételek versenyszerű keretek
közötti megmérettetése és annak bemutatása és a kapcsolatok építése.
2. A bajnokság helye és ideje:
Helye:
Ideje:

9740 Bükfürdő, Termál körút melletti 1., 2. számú parkoló (Fürdő „D” bejárata)
2021. szeptember 3. (péntek)

3. A verseny fővédnöke:
Dr. Góra Zoltán tű. altábornagy, tűzoltósági főtanácsos
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója
A verseny védnöke:
Vietórisz Ágnes tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat Szolgálatvezetője
4. Résztvevők:
Az indulók maximális létszáma 100 fő, ezért a nevezéseket - a jelentkezési határidő végéig beérkezésük sorrendjében fogadjuk.
Nevezhetnek:
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság központi, területi és helyi szervek hivatásos
személyi állománya, valamint az önkormányzati tűzoltó-parancsnokság és létesítményi tűzoltóparancsnokság dolgozói, valamint az önkéntes tűzoltó egyesület tagjai.
5. Kategóriák:
Férfi kategória

Női kategória

I. kategória 18 - 34 év között
II. kategória 35 - 44 év között
III. kategória 45 év felett

I. kategória 18 - 34 év között
II. kategória 35 - 44 év között
III. kategória 45 év felett

CSAPATverseny (Férfi, Női, Mix csapat, az egyéni eredmények kerülnek összeadásra).
A csapatok létszáma 3fő, MIX csapatnál min. 2 nő csapattagnak kell versenyezni.
Egy versenyző maximum kettő különböző (férfi, női, mix) csapatba nevezhető.
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/A verseny kategóriába nemenként történő besorolásnál a verseny napján betöltött életkort
vesszük figyelembe./
6. Díjazás:




Az első 3 helyezett kategóriánként oklevél és serleg jutalomban részesül.
A 4-6. helyezettek oklevél jutalomban részesülnek.
Külön díjazásban részesül:
o a legidősebb versenyző
o a legfiatalabb versenyző
o legjobb hivatásos tűzoltó
o legjobb önkéntes tűzoltó
o legjobb létesítményi tűzoltó
o legjobban teljesítő férfi versenyző
o legjobban teljesítő női versenyző
o a Firefighter Combat Challenge feladat abszolút első 3 férfi helyezettje
o a Firefighter Combat Challenge feladat abszolút első 3 női helyezettje
o legjobb férfi csapat
o legjobb női csapat
o legjobb mix csapat
o vándorkupa (abszolút legjobban szereplő magyar tűzoltó)

7. Nevezési határidő:
Nevezési létszám: maximum 100 fő nevezését tudjuk elfogadni, a nevezési sorrend figyelembe
vételével.
Nevezésük elfogadásáról a nevezési határidő lezártát követően külön e-mailben fognak
tájékoztatást kapni az érintettek.
A nevezést az alábbi linken elkészített Google felületen kell rögzíteni. (LINK:
https://docs.google.com/forms/d/1cvnQ43KMyLDZlmJPFyTT03VTm5aqEKVlb7xtvCtq3g/edit) Valamennyi jelentkező elektronikus visszajelzést kap 2021. augusztus 20-ig a
nevezési lapon feltüntetett e-mail címére jelentkezésének befogadásáról. A befogadást
követően kerülnek megküldésre a nevezési díj átutalásával kapcsolatos információk.

A NEVEZÉSEKET LEGKÉSŐBB 2021. AUGUSZTUS 15. 16.00 ÓRÁIG
LEHET MEGTENNI!
A nevezést visszavonni 2021. augusztus 25-ig lehetséges, a visszavont nevezők helyére
(pótlására), a korábban nevezett jelentkezők – a nevezések sorrendjének függvényében –
folyamatosan beosztásra kerülnek, amelyről elektronikus visszajelzést fognak kapni.
Az indulási sorrendet a sorsolási bizottság sorsolja ki 2021. augusztus 26-án. A sorsolás
eredményéről a versenyzők legkésőbb 2021. augusztus 27-ig a Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján, valamint a TFA Hungary Facebook oldalán
kapnak tájékoztatást.
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8. Nevezési díj:
1. lehetőség:
A versenyre a nevezési díj egyaránt 5000,- Ft/fő, amely magába foglalja:
 a regisztrációs költséget,
 a verseny napján az ebédet és a vacsorát,
 és az ajándéktárgyakat.
Szállás (szükség esetén) a www.visitbuk.hu oldalon intézhető, ami önköltséges.
A Csapatversenyben való indulás nevezési díja: 3000,- Ft/csapat.
Nevezéskor kérjük a Csapat nevének megadását, valamint a tagok pontos nevét (pl.:
VASKAROK (Minta Attila, Gipsz Jakab és Példa Elek) feltüntetni.
A nevezési díjat a visszaigazolást követően a „Tűzoltás-mentés Alapítvány” számlájára kell
megfizetni 2021. augusztus 25-ig az Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-35338255
számú számlaszámra. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a versenyző nevét és szolgálati
helyét.

A NEVEZŐK 2021. AUGUSZTUS 25-ÉT KÖVETŐ VISSZALÉPÉSE
ESETÉN A NEVEZÉSI DÍJ VISSZATÉRÍTÉSÉRE NINCS
LEHETŐSÉG!
9. Étkezés:
A versenynapon minden résztvevő részére ebédet és vacsorát biztosítunk. Az egyéb napközbeni
étkezés mindenki számára önköltséges.
10. Szállás
Szállásigény esetén az információk a Tourinfo Bükfürdő portálján a www.visitbuk.hu oldalon
– négy nyelven „Aludni & megszállni” menüpont alatt – elérhetőek. Ajánlatkérés az
info@visitbuk.hu oldalon, és a +36 94/558-416-os telefonszámon lehetséges. A Tourinfo iroda
a Facebookon is elérhető www.facebook.com/buk.bukfurdo
11. Egyéb tudnivalók:
A verseny regisztráció a rendezvény helyszínén a regisztrációs sátorban
 a 2021. szeptember 3-án 07. 00 órától.
A verseny 2021. augusztus 3-án 09.15 órakor kezdődik
A verseny helyszínének bejárására, a technikai értekezletre a versenynap 08.00 órától
08.20-ig kerül sor.
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FONTOS a pálya elemek mindennemű használata, velük történő gyakorlás a verseny
megkezdése előtti időszakban (előző nap is) TILOS.
A rendezvény hivatalos megnyitója 2021. szeptember 3-án 08.30 perckor kezdődik.
A versenyre regisztrálni csak a regisztrációs időkereten belül lehet. A regisztrációs
időkereten belül nem regisztrált, nevezett versenyzők a versenyt az utolsó helyen kezdhetik
meg. A versenyzők a regisztrációra a szolgálati igazolványukat és a nevezés visszaigazolását
hozzák magukkal. Hivatásos szolgálati jogviszonyú szolgálati igazolvány hiányában
munkáltatói igazolással, egyesületi tag tagsági igazolvánnyal, vagy az egyesület által kiállított
igazolással igazolhatja magát. A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt.
Alkoholos ital - és egyéb bódító hatású szerek hatása alatt álló személyek részére a
részvétel nem engedélyezett. A regisztrációkor átadásra kerülnek a rajtszámok. Minden
versenyző 2 db rajtszámot kap. Az egyik rajtszámot a sisakon, a másik rajtszámot a
légzőpalackon kell elhelyezni.
A versenynapon a versenyzőknek a kiírt rajtidő előtt 30 perccel jelentkezni kell a
regisztrációs sátornál.

A jelentkezés elmulasztása sikertelen feladat végrehajtást
eredményez!
A verseny helyszíne mellett parkoló biztosított a gépjárművek részére a szabad helyek
függvényében.

Az eredményhirdetés 2021. szeptember 3-án 16.00 órától kezdődik.
A verseny napján a fürdő nyári bejáratánál lévő parkolóban este kulturális programok
várják a rendezvényen résztvevőket.
Az eseményeken való részvétel a katasztrófavédelem állományának és családtagjaiknak és
kísérőiknek ingyenes. A bükfürdői szabadtéri fürdőben strandolási lehetőség lesz, mely a
versenyzőknek ingyenes. A versenyzők részére biztosított ingyenes belépő a regisztráció során
átadott regisztrációs csomagban lesz megtalálható.
Az ország legerősebb tűzoltója tűzoltóverseny az aktuális járványügyi szabályok maradéktalan
betartása mellett kerül megrendezésre.
12. Versenyszabályzat
A versenykiírás 1. számú melléklete tartalmazza a részletes versenyszámokat és a versenyzés
szabályait.

MINDENKINEK EREDMÉNYES FELKÉSZÜLÉST ÉS SPORTSZERŰ
VERSENYZÉST KÍVÁN A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG!
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1. sz. melléklet

TFA-FCC Hungary – BÜK versenyszabályzat
Időpont: 2021. szeptember 3.
Helyszín: Bükfürdő, Termál körút Fürdő parkoló
Általános szabályok
A versenyszámok teljesítése bevetési védőruhában, védősisakban, védőcsizmában, műszaki
mentő-, vagy munkavédelmi, valamint tűzoltó védőkesztyűben történik. Minden versenyző az
általa hozott acél palackos légzőkészülékkel vesz részt a versenyben.
A digitális időmérő indítását a „rajt” vezényszót követően a bíró nyomógomb megnyomásával
indítja. A feladatok végrehajtását követően a célba haladáskor az időmérőhöz csatlakoztatott
fotócella, illetve nyomógomb megnyomása állítja meg a versenyző idejét.
A versenypályán eltöltött idő akkor kezdődik, miután a versenyzőt követő versenybíró a
versenyzőnek jelet ad az indulásra és a digitális időmérő start gombját a bíró lenyomja. A
versenypályán eltöltött idő akkor ér véget, miután a versenyző áthalad a célvonalon és a digitális
időmérő fotócella érzékelője, vagy a bíró által megnyomott gomb megállítja.
A verseny két összetett feladatból áll. A második feladatot a versenyző 30 perccel az első rajtját
követően kezdi meg.
1. FCC feladat
2. TFA versenyelemek feladat
TFA-FCC bajnokság abszolút győztese a 2 feladat futott idejéből összesítetten a
legeredményesebb (a legrövidebb idő alatt teljesítő) versenyző. Az összesítés során a két feladat
futott versenyideje kerül összeadásra századmásodperc pontossággal, ez az összesített idő dönti
el a versenyző helyezését.
Ha a versenyző valamelyik versenyfeladat elemét nem tudja teljesíteni, akkor a további
verseny feladatokat még folytathatja tovább. A versenyzőt követő versenybíró a versenyzőt
akkor is leállítja, ha a versenyző a versenypályán a feladatra adott időt eltöltötte.
Fontos, hogy a versenyzőt kísérők, neki szurkolók a kijelölt (körbekerített) versenypályán
belül nem tartózkodhatnak, a verseny lebonyolítását nem akadályozhatják.
A feladatok végrehajtásánál kizárás nincs, a végre nem hajtott feladat esetén 4 perc büntetés
adódik hozzá az időhöz.
A verseny lebonyolítása 2 párhuzamos pályán, két helyszínen történik. Az első feladat rajtját
követően 30 perc múlva kezdi meg a második feladatot a versenyző.
Óvni csak a verseny helyszínén, az adott versenynapon írásban lehet, az óvni kívánt esemény
elkövetésétől számított 15 percen belül. A versenyző csak saját versenyével kapcsolatosan
óvhat. A benyújtott panaszokat és észrevételeket a fő versenybírók azonnal kezelik.
Szükséges felszerelések a kettő versenynapra, amit a versenyzőnek hoznia kell magával:
 tűzoltó védőcsizma
 tűzoltó védőnadrág
 tűzoltó védőkabát (Bristol, R13, Sattler a téli béléssel)
 tűzoltó védősisak
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tűzoltó védőkesztyű
munka- vagy műszaki mentő védőkesztyű
sűrített levegős acél palack min. 270 bar töltöttséggel, valamint álarc és hozzá
tüdőautomata

A versenybíróság tagjai:




Pajor László tű. ezredes, főbíró
Göncz Szabolcs tű. alezredes, főbíró
Dr. Kanyó Ferenc tű. ezredes, főbíró

A versenybíróság elnöke a versenyt leállíthatja rosszullét, sérülés, illetve baleset esetén,
továbbá a versenyzőt a versenyzéstől eltilthatja, ha a munkavédelmi szabályokat a
résztvevő megsérti.
Megsértésnek minősül:
 Közvetlen, vagy előrelátható élet-, illetve balesetveszély előidézése,
 A versenyző saját, vagy mások testi épségének veszélyeztetése.
A verseny előtt előzetes orvosi vizsgálat nincs. A versenyt mindenki saját felelősségére teljesíti.
A verseny teljes időtartama alatt - a verseny helyszínén - az Országos Mentőszolgálat
mentőegysége 1 db esetkocsival készenlétben áll az esetlegesen bekövetkező sérülések,
balestek azonnali ellátása érdekében.

7/16

2021. szeptember 3.
1. versenyfeladat Bükfürdő, 1. számú parkoló (nyári bejárat)

Firefighter Combat Challenge feladat
Öltözet: tűzoltó védőcsizma, tűzoltó védőnadrág, tűzoltó védőkabát (Bristol, R13, Sattler a téli
béléssel) – külföldiek esetében a típus eltérő lehet –, tűzoltó védősisak, tűzoltó védőkesztyű,
valamint légzőkészülék acél palackkal, élesben használva.
1.

elem

A kiindulási terület a mobil állvány alján található. A versenyző a lapolt tömlő elhelyezését a
beálló terület határain belül kiigazíthatja, de nem lehet 2,5 cm-nél nagyobb rés a tömlő és a talaj
között.

Az indító bíró dönti el, hogy a tömlő túlságosan meghajolt-e. A tömlőn kívül a versenyző a
pályán semmilyen más kelléket nem érinthet meg. Ha a versenyző véleménye szerint bármelyik
eszközt, felszerelést helytelenül helyezték el, azt a versenybírónak jelezheti. A versenyzők a
megfelelő területen állnak, anélkül, hogy megérintenék a tömlőcsomagot.
Az indítás menete: Felkészülni felhívás után hangjelzésre történik. Ha a versenyző a hangjelzés
előtt megérinti a tömlőt, akkor 5 másodperces büntetést kap. A korlátot lehet használni a
lépcsőzés során, egyszerre több lépcsőfok is átléphető.

8/16

A tömlő nemenként egységesen 19 kg és bármilyen módon szállítható. Felérve, a mobil állvány
tetején lévő tárolóba kell azt tenni, anélkül, hogy a doboz egyetlen peremét is érintené. Az egyik
lábnak a felső szinten kell lennie, mielőtt a tömlőt a tárolóba dobja a versenyző, különben ezért
2 másodperces büntetést kell megítélni. Ha hibásan van a tömlő a tárolóban, akkor javításra van
lehetőség, de csak a tömlőfelhúzás megkezdése előtt. A tömlőre nem lehet felállni, mert az 10
másodperces büntetést von maga után. A tömlőnek a felső szint padozatán kell maradnia. A
versenyző feladata érvénytelen, ha a tömlő leesik a mobil állványról.
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2. elem
A (férfi versenyző esetén 19 kg – női versenyző esetén 10 kg -) tekercstömlőt 15 mm átmérőjű
kötéllel kell felhúzni. A versenyzőnek nem szabad a felső szint padozatán kívül állnia, amíg
átemeli a tömlőt. A feladat befejeződik, amikor a tekercstömlő átjut a korláton és a felső emelet
szintjén lévő tárolóba kerül.

A tekercstömlőt, egy emeletnyit nem szabad visszaengedni, mert az érvénytelen feladat. A
tekercstömlőnek a felső szint padozatán kell maradnia. Érvénytelen, ha a tekercstömlő leesik a
mobil állványról, lefelé gurul a lépcsőn vagy zavarja a versenytársat (odadobja a tömlőt elé). A
kötelet nem lehet vonszolni, csak felhúzni váltott kézzel. A mobil állványról lefelé minden
lépcsőfokra lépni kell, és a korlátot végig fogni, érinteni kell. Minden kihagyott lépcsőfok 2
másodperces büntetést von maga után.
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3. elem
A kalapálás 4 kg-os kalapáccsal történik, és egy fém gerendát kell 1,5 méter távolságra
eljuttatni. A gerendát húzni, tolni nem lehet. Csak a kalapács feje érintkezhet a gerendával. A
feladat érvénytelen, ha a gerendát húzza, tolja, vagy nem a kalapács fejével üti a versenyző.

Mindkét kéz a fogantyún lévő szalagjelzés felett legyen, ami a fejtől 12,5 cm-re van. 2
másodperces büntetést kell meghatározni minden 2,5 cm-ért, ami az 1,5 méterből hiányzik. A
kalapácsot a kijelölt (61cm x 91cm) szőnyegen kell elhelyezni úgy, hogy nem lóghat le róla
semmilyen része. Amennyiben kalapácson rögzített jel alatt fogja, vagy a szőnyegről lelóg a
kalapács bármely része, úgy ahhoz 2 másodperc büntetés társul.
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4. elem
A versenyzőnek végig kell futni a (42,6 méteres) szlalom pályát anélkül, hogy eldöntené a
bójákat, vagy a célt. Minden hiba 5 másodperces büntetést von maga után.

5. elem
A versenyzőnek fel kell vennie a „C” sugarat és el kell húznia (22,8 m) távolságra.
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Miután a sugárcső átér a lengőajtókon (azaz átlépi a küszöböt), a versenyző kinyitja a
sugárcsövet, eltalálja a célt a vízzel, elzárja a sugárcsövet, majd azt a földre helyezi.

10 másodperces büntetés, ha a sugárcsövet a lengőajtó előtt nyitja a versenyző, vagy ha nem
lövi le a célt. A cél lelövését követően a sugárcső szerelvényét el kell zárni. Az elzárás
elmaradása 2 másodperces büntetéssel jár.
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6. elem
A (férfi versenyzők esetén 80 kg – nőknél 45 kg-os baba) babát fel kell emelni és visszafelé
húzni a célig, aminek cipelése nem megengedett. Ha bármelyik versenyző átmegy a szomszéd
pályára (vagyis elhagyja a sávot), vagy felkapja a babát ruhájánál fogva, akkor 10 másodperces
büntetést kap minden egyes szabálysértésért. A versenytárssal való bármely kapcsolat
érvénytelen feladat végrehajtást von maga után. Az idő megáll, amikor a versenyző és a baba
teljesen átlépi a célvonalat.

A versenyzőknek 6 perc alatt kell befejezniük a feladatot a levegő elfogyása nélkül.
Amennyiben a rendelkezésre álló levegő, illetve a végrehajtásra szánt idő elfogy, úgy a feladat
végrehajtása érvénytelen!
Az érvénytelen feladat végrehajtás ideje áll a 6 percből, valamint 4 perc büntető időből, ez
kizárást nem jelent, a verseny másnap folytatható.
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2. versenyfeladat Bükfürdő, 2. számú parkoló (nyári bejárat)
TFA versenyelemek folyamatos végrehajtása
Öltözet: tűzoltó védőcsizma, tűzoltó védőnadrág, tűzoltó védőkabát (Bristol, R13, Sattler a téli
béléssel), tűzoltó védősisak, tűzoltó védőkesztyű.
1. feladat
10 m futás a starttól a „kalapács dobozig”, ahol 5 kg-os kalapáccsal kell 50-50 ütést mérni a
doboz aljára és tetejére. Az ütésszám teljesítését a versenybíró fizikai kontaktussal –
vállveregetés - jelzi.

2. feladat
A kalapácsdoboztól 10 m futás után 2 db 15 kg súlyú téglatest formájú tárgyat kell vinni 40
métert egy bóját megkerülve. A tárgyakat a kijelölt helyre kell visszahelyezni. Ha a tárgy túllóg
a kijelölt területen, túllógó tárgyanként 5 másodperc büntetőidőt kap a versenyző.
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3. feladat
A tárgyak helyétől 20 m távolságban elhelyezett és egymás mellé kifektetett 2 db “B” tömlőt
fel kell tekerni szimplán, vagy duplán egymás után oly módon, hogy az erre a célra odakészített
dobozba a tömlők beleférjenek, majd 10 m-t kell még futni a célig.

A fenti feladat végrehajtására 4 perc áll rendelkezésre, amennyiben a 4 perc letelik és a
versenyző nem ért célba, a versenybíró megállítja a végrehajtást és az eredménylapra 4+4 perc
kerül rögzítésre.
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