Tájékoztató a Kárpát-medence magyarlakta településeinek XIV.
virtusvetélkedője eredményeiről – 2017. augusztus 12. Balatonszárszó
2017. augusztus 12-én az MTTOSZ immáron második alkalommal rendezte meg sikeresen
virtusvetélkedőjét a Balaton partján Balatonszárszó község központi strandján.
A versenyt Prof. Dr. Borbély Attila az MTTOSZ elnöke, a Honvédelmi Sportszövetség alelnöke és
Dorogi Sándor úr, Balatonszárszó község polgármestere nyitották meg.

Az időjárás a verseny napján viszonylag kedvező feltételeket biztosított, mivel az erős szél ellenére
csapadékmentes idő volt. Az előző napok viharai sajnos több csapatot megakadályoztak a versenyen
való indulásban, volt olyan csapat, a Jászdózsai Polgárőrség együttese, akiknek a gépkocsija útközben
meghibásodott és nem ért oda a verseny helyszínére. Mind e mellett, pozitívumként értékelendő, hogy
volt határon túli résztvevője a versengésnek: a szlovákiai magyarlakta Csicser település csapata kiváló
teljesítményével a települések kategóriájában második helyet szerezte meg.
A települések versenyében a következő helyezések születtek:
1. helyezett: Bölcske csapata 36 ponttal
2. helyezett: Csicser / Szlovákia/ csapata 31 ponttal
3. helyezett: Encsencs csapata 29 ponttal

Az egyesületek, sportoló közösségek versengését lehetővé tévő szabad nevezési kategóriában
1. Budapest BKV. kék csapata 35 ponttal
2. Budapest BKV piros csapata 26 ponttal

Külön díjat kapott a nevezési körön kívül, egyedi engedéllyel indult, és a kategóriában legmagasabb
pontszámot elért csapat:
Balatonszárszó STRAND csapata.

A versenyen – a nagyszámú felajánlásnak köszönhetően – számos további különdíjat osztottunk ki:
A lövészetben nyújtott kiemelkedő teljesítménye díjazásaként a Honvédelmi Miniszter különdíját
Farkas László, a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége Elnöke adta át a BKV piros csapata
részére.
Az egyéni védőeszközök dobása terén nyújtott kimagasló teljesítményéért a Belügyminiszter
különdíját Dr. Garamvölgyi László dandártábornok adta át Encsencs település csapata számára. A
csapat megkapta a Magyar Közelharc és Kézitusa Szövetség különdíját is.
Ugyancsak Garamvölgyi László úr adta át a BM Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács különdíját Csicser
település csapatának a gránátobásban nyújtott különleges teljesítményéért.

A Magyar Atóklub Különdíját az Autóklub elnöke, Dr. Hatala József altábornagy úr képviseletében
Timkó Attila projektmenedzser adta át Csicser csapata számára.
A csúszókorongdobásban a legeredményesebb és legifjabb hölgyet: Mészáros Mirjamot, valamint a
legeredményesebb és legifjabb urat: Molnár Ákost ismerte el különdíjjal a Magyar Csúszókorong
Sportszövetség elnöke: Mihalovics Bertalan.
Mindenképpen ki kell emelnünk, hogy a különdíjak jó részét a Honvédelmi Minisztérium, a HOSOSZ,
és a Zrínyi Kiadó megbízott vezetője Dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagy, az MTTOSZ Felügyelő
Bizottságának tagja biztosították, a különféle katonai témájú kiadványaikkal és ajándéktárgyaikkal.
Meg kell említenünk a Visegrádi Ásványvizet szponzoráló Pet-Pack Kft-t, akik biztosították a verseny
alatt a csapatok frissítővel való ellátását.
A versenyről riportokkal beszámolt a Magyar Rádió Kossuth adója, és a Somogy megyei TV,
valamint tudósítottak a helyi, szárszói médiumok is.
A rendezvény fotói néhány napon belül a galériánkban tekinthetők meg.
Budapest, 2017. augusztus 15.
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