Általános tájékoztatás és előzetes hírek a 2019.évi
„Kárpát-medence magyarlakta településeinek virtusvetélkedője”
elnevezésű verseny lebonyolításáról
Mint ismeretes, tavalyelőtt megalakult a Honvédelmi Sportszövetség, melynek az MTTOSZ
alapító tagja lett. Elnökünket, Prof. Dr. Borbély Attilát megválasztották az új szervezet
alelnökének és egyúttal tagozatelnöknek. A HS egyik fontos feladata a fiatalok honvédelmi
ismereteinek bővítése, valamint a sportot szerető lakosság, különböző honvédelmi és küzdő
sportokkal való megismertetése és megszerettetése.
Szövetségünk élni kíván az új lehetőségekkel, és az elmúlt évben – 2018.-ban - megkezdett
változtatásokat tovább fejlesztve, a HS szempontjait is figyelembe véve, látványosabb és
színesebb programokat tervez 2019-ben összeállítani.
A virtusvetélkedő 2019. augusztus 11.-én, vasárnap kerül megrendezésre
Balatonszárszón, az elmúlt években megismert központi strand területén. Balatonszárszó
Polgármesteri Hivatalának támogatásával, valamint partnereink a Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanács és a Magyar Autóklub aktív közreműködésével szeretnénk sikeres rendezvényt
biztosítani.
A 26.-ik alkalommal kiírásra kerülő és nagy hagyományokkal bíró virtusvetélkedő
versenyprogramjával kapcsolatban azt tervezzük, hogy a hagyományos, erőre épülő számok
mellett, a tavaly bevált, új versenyszámokhoz, továbbiakat szeretnénk beépíteni a
versenyprogramba. A nagysikerű kamionhúzó szám mellett, új eleme lesz a versenynek a
lézer lövészet, a darts, az íjjal történő célba lövés, valamint ami tavaly végül is kimaradt a
programból: a feszített drótkötélen történő áthúzás két kézzel, váltó formájában. A program
egész napos. A csapatverseny 10 órakor kezdődik és az ebédszünetet is figyelembe véve
17 óráig tart. Eredményhirdetés 17óra 30-tól. A tavalyi év tapasztalatait figyelembe véve, e
levél mellékleteként küldöm a lehetséges szálláshelyek listáját, melyek esetleges
igénybevételéről a csapatok maguk gondoskodhatnak. A későbbiekben, részletes leírást
küldünk, a versenyprogramról. A csapatok nevezési költsége 10.000.-Ft. A csapatlétszám 10
fő (6 férfi, 4 nő) 2 fő tartalék és a csapatvezetőből áll.
Igény szerint, a csapatok (várhatóan az elmúlt évekhez hasonlóan) 500.-Ft./adag, kedvező
egységáron egy tál meleg étel elfogyasztására kapnak lehetőséget. Ennek véglegesítésén (az
árkérdésen) még dolgozunk.
Várjuk a csapatok jelentkezését, a részvételi szándékot július 10-ig kérjük az
mttosz@mttosz.eu e-mail címre megküldeni.
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