„Kárpát-Medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedője”
2014. évi versenykiírása
A verseny időpontja:

2014. szeptember 06. (szombat) 10 óra

A verseny helyszíne:

Budapest Népliget (az FTC pályával szemben, a Planetárium melletti
területen)

A verseny célja:
 a magyarországi és határon túli települések lakosságának bevonása a Kárpát-medence
virtusvetélkedő sorozatába, mely feleleveníti a régi népi játékokat, virtuskodásokat
 ösztönözi a sportolásra, az egészséges életmódra
 elősegíteni a települések a lakosai között a barátságok kialakulását, erősítését

A verseny alapítója és rendezője:
Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szövetsége
1105 Budapest, Dér u. 16.

A csapatok létszáma és összetétele:
A csapatok 10 főből állnak. Lehetnek vegyes csapatok (6 férfi és 4 nő), illetve azonos nemű csapatok
10 fővel (férfi vagy női). Minden vegyes csapat 3 férfi és 3 női tartalékversenyzőt nevezhet, akik
bármelyik versenyszámba beállhatnak. Az egy nemű csapatok 3 tartalék versenyzőt nevezhetnek.

Nevezési határidő: 2014. augusztus 27.
Nevezési díj:
10 000 forint/csapat, melyet az MTTOSZ bankszámlájára kell befizetni
Számlaszám: 10700543-48660808-51100005

Nevezési cím: MTTOSZ 1105 Budapest, Dér u. 16.
Telefon/fax: 261-5130
E-mail: mttosz@mttosz.eu
Nevezési feltételek:
A csapatok 16 főt nevezhetnek, akikből minden játékra a csapatvezető nevezi ki a 10 fős létszámot. A
vegyes csapatoknál a 10 fős játszó csapat összetétele mindenkor 4 nő és 6 férfi. Azonos nemű
csapatoknál 10 fő versenyez.
A csapatoknak a verseny helyszínén le kell adni a versenyzők listáját és az orvosi lapot, melyben
nyilatkoznak, hogy saját felelősségre versenyeznek.
Csapatonként csapatvezetőt kell megnevezni, mely lehet a csapat egyik tagja vagy külön kijelölt
személy. A csapat érdekeit csak ő képviselheti.

Versenyszabályzat és technikai tudnivalók:
A versenyben részt vevő csapatok tagjai saját felelősségükre vesznek részt. Az esetleges sérülésekért
és azok következményeiért a rendezők felelősséget nem vállalnak. A rendező a helyszínen orvosi
ellátást biztosít.
A versenysorozat során a csapatok minden versenyszámot teljesítenek. Kivételt képeznek az azonos
nemű csapatok, ahol a másik nem versenyszámait nem kell teljesíteni. A váltóverseny pontjai
duplázódnak. Pontegyenlőség esetén mindenkor a váltóverseny eredménye dönt.

Díjazás:
A csapatok oklevél és serlegdíjazásban részesülnek, a csapatverseny első három helyezettje
éremdíjazásban is részesül. A legjobb férfi és női versenyző oklevél és serlegdíjazásban részesül. A
versenyszámok legjobbjai oklevelet kapnak.

Óvás:
A verseny lebonyolításáért a versenybizottság felelős. Óvást csak a csapatvezető nyújthat be írásban,
10 000 forint óvási díj befizetésével. A versenybizottság minden óvást megvizsgál, ha az óvás jogos, a
befizetett díjat visszafizetjük.

Egyéb tudnivalók:
A verseny megkezdése előtt a főbíró technikai értekezletet tart a csapatvezetők számára.
Ekkor kell leadni a csapat nevezési és orvos lapját.
A csapat esetleges visszalépése esetén a nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni.
Az utazás, szállás, étkezés és az egyéb költségek a részt vevő csapatokat terhelik.

Várható versenyszámok:
Egyéni férfi/női versenyszámok
 petrencerúdtartás/sodrófahajítás
 farkastartás/kosártartás
 zsákcipelés/rönkcipelés
 gumihajítás/rönkhajítás
Csapatversenyszámok
 gumicsizmahajítás
 talicskaváltó
 síváltó
 tejeskannaváltó
 pakolós
 hordólovaglás
 szakálybőrönd/hordószlalom
 kamionhúzás, tűzoltóautó tolás
A váltó várható versenyszámai
 rönkpakolás
 rönkcipelés
 zsákcipelés
 talicskatolás
 szakálybőröndcipelés
 szánkóhúzás
 traktorgumiforgatás
 kerékpárszlalom
 tejeskannacipelés
 sífutás

