HONVÉDELMI TÖBBTUSA VERSENY,
VÁNDORSERLEGEK ALAPÍTÁSA

Alapítva: 2017 évben, a HS. megalakulásának tiszteletére.
Alapító: Szabadidősportok Egyesülete Püspökmolnári,
Piri I. Tamás elnök
Védnökök: Piri Norbert alelnök
Nagy Ferenc EB. elnök
Bakó Tibor EB. tag
Alapító, a Magyar Honvédelem Napját, az ifjúság körében történő
méltó megünneplésére, minden év május 10 és május 21 között
rendezi meg, saját lőtér melletti területén kialakított helyen a
versenyt. Ez évben, október utolsó hetében kerül sor a
megrendezésre.
VAS Megyében működő valamennyi általános iskola felső
tagozatos diákja, valamint minden középiskola diákja részére.
Vándorserlegek:

1.
2.
3.
4.

Általános iskola felső tagozatos lányok
Általános iskola felső tagozatos fiúk
Középiskolás nők
Középiskolás férfiak

Csapatok:

Korcsoportoknak megfelelő csapat létszáma 4 fő. Minden
iskola, korcsoportonként 1 csapatot indíthat.
A csapatok a starthelyről indulva, futva teszik meg az utat az
állomáshelyek között. Időmérés digitális mérővel, a csapatvezető
indítja mérőt, majd utolsónak befutva ő állítja le. A leolvasott
mért idő kerül be eredményként. Az állomáshelyeken teljesített
eredmények kerülnek összesítésre.

Versenyszámok:

1.
2.
3.
4.
5.

Lövészet légpuskával, bukóalakra. (3 bukóalak)
Kézigránát dobás karikába. (5 kézig. személyenként)
Rejtőzködő folyosó, átfutás. (15 m)
Sítalp forduló. (15 m a fordulópont)
Gumiabroncs tipegő. (2x10 gumi személyenként)

Versenyszámok pontos leírását a mindenkori versenykiírás
tartalmazza.
Alapító, a sikeres versenyeztetés érdekében mindent megtesz,
annak érdekében, hogy minél több iskola tudjon a versenyen
részt venni. Ezért megkeresi és felkéri a megyében működő két
TANKER vezetőt, hogy támogassa a programot.
Továbbá keresi a támogatókat, hogy a nyerteseknek emlékezetes
díjakat tudjanak átadni.
Nevezési díj: nincs
Versenyre utazás:

Iskolák maguk bonyolítják. Négy fős csapatokat egy gk.
lehet szállítani. Vonatközlekedés: a település érintésével,
sűrű vonatszámmal jó lehetőséget kínál a verseny helyszín
megközelítésére. Vasútállomás és lőtér kb. 1000 m távolságra
van, de helyi járatos busszal munkanapokon 200m. a távolság.
Kupák elnyerhetők véglegesen, harmadik elnyerés esetén.
Záradék: Az egyesület vezetőségének egyetértésével, az elnök az alapító
iratot 2017 jun.05. napon közzé teszi.

Piri I. Tamás sk.
elnök

