„Mosolyt az arcokra, melegséget a szívekbe”
Karácsonyváró rendezvény
2017. december 09.
VERSENYPROGRAM
A verseny főrendezője összeállította a sport délelőtt végleges forgatókönyvét és versenyprogramját.
Az előzetes értesítésünket megerősítve a verseny színhelye:
ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központja
Budapest, IX. ker. Vágóhíd u. 11-13.
A csapatok sorszáma a jelentkezés sorendjében történik. A jelentkezéseket Piri Imre Tamás
főrendező úrnak kérjük megküldeni (e-mail: piriitam@gmail.com; telefon: 06-30-204-9676)
A versenyző csapatok programja:
09.30 – 10.00 - Regisztráció
10.00 – 10.20 - Ünnepélyes megnyitó
10.20 – 10.40 - Harcművészeti bemutató (Magyar Közelharc-Kézitusa Szövetség)
10.45 - 13.00 - Verseny
Versenyszámok:
1.

Kerékpáros ügyességi verseny a Magyar AUTÓKLUB által összeállított pályán. A
csapatból 6 fő hajtja végre a feladatot, amit a helyszínen mutatnak be.

2.

LASER lövészet légpuskával, a csapat minden tagja 5 lövést ad le, a találat számít,
ezek kerülnek összesítésre.

3.

Ügyességi blokk, labdajátékok, a helyszínen mutatják be a feladatot. A csapat
minden tagja részt vesz benne. A feladatot időre hajtják végre.

4.

Kapura rúgás, a csapat minden tagja kísérletet tesz (2 rúgás). A gólok száma dönti el
a csapat eredményét.

5.

Darts, a csapatból 6 fő hajtja végre a feladatot, értékelési elvet a helyszínen mutatják
be.

6.

Bűnmegelőzési blokk, a csapat közösen hajtja végre, a feladatot a helyszínen
ismertetik. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács szakemberei állítják össze a feladatokat.

7.

Légfegyveres lövészet a BKV lő pavilonjában, a sátor mellett. 2x3, összesen 6 fő
hajtja végre. Bukóalakokat kell leküzdeni.

8.

Csúszókorong céldobás, a csapat minden tagja 2-szer dob, és mindenkinek a jobbik
dobását értékeljük, ezek számítanak bele a csapateredménybe.
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9.

Jó idő esetén az udvaron, súlyozott szánkó húzás derékkal, hátra menetben
csapatverseny.

14.00 – 14.30 - EREDMÉNYHÍRDETÉS, DÍJÁTADÁS
A csapatok az állomásokon 9 percet tartózkodhatnak, míg a feladatot végrehajtják, 1 perc van
a forgásokra.
Budapest, 2017. november 09.

dr. Harcsár István s.k.
főtitkár

Piri Imre Tamás s.k.
főrendező
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