Beszámoló a „Kárpát-medence magyarlakta településeinek XXV.
virtusvetélkedője” menetéről és eredményeiről – 2018. augusztus 11.
Balatonszárszó
2018. augusztus 11-én az MTTOSZ a BM Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal és a Magyar
Autóklubbal közösen – immár hagyományos módon – Balatonszárszó nagyközség központi strandján
rendezte meg XXV., jubileumi virtusvetélkedőjét.
A verseny előtti éjszakán leesett nagy mennyiségű eső ellenére a fű gyorsan felszáradt, így kedvező,
biztonságos feltételek mellett lehetett megtartani a vetélkedőt. Az elsősorban hagyományos erő- és
technikai számokból álló verseny előtt a Balatonszárszói Gyermekvasutas Zenekar játéka, majd
Borbély Kontár Marianna testnevelő tanár és Pilates oktató szakszerű bemelegítése segített a
versenyzőknek testben és lélekben is felkészülni a küzdelemre, ami délelőtt 10:30-től két fordulóban
zajlott.
Az MTTOSZ három kategóriában osztott díjakat: települési, szabad (egyesületi) és határon túli
kategóriában.
A települések versenyében 2018-ban a következő helyezések születtek:
1. helyezett: Bölcske csapata 42 ponttal
2. helyezett: Encsencs csapata 41 ponttal
3. helyezett: Baté csapata 34 ponttal
A települések versenyének határon túli különdíját Csicser település nyerte 34 ponttal.
Az egyesületek, sportoló közösségek versengését lehetővé tévő szabad nevezési kategóriában
1. Cinkota csapata 35 ponttal
2. BKV TTSZ csapata 29 ponttal
3. Budapest Zöld csapata 26 ponttal.
A Bűnmegelőzési versenyszám győztesének, Bölcske csapatának a dr. Pintér Sándor belügyminiszter
által felajánlott különdíjat dr. Hatala József altábornagy, a BM Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a
Magyar Autóklub elnöke, versenyünk védnöke adta át.
Az Autóklub versenye győztesének szintén dr. Hatala József altábornagy adott át különdíjat. A BM
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által felajánlott serleget Baté csapata nyerte.
A verseny főbírójának, Piri I. Tamásnak a különdíját Csicser csapata vehette át.
A BKV különdíjat Németh József, az MTTOSZ alelnöke a BKV budapesti csapatának ítélte kimagasló
sportszerűségük elismeréseként.
A versenyen egy egyéni különdíjat adott át Balatonszárszó nagyközség polgármestere, Dorogi Sándor:
az Emberi Erőforrások Minisztériumának dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkára által felajánlott
serlegét Molnár Zsolt vehette át több versenyszámban nyújtott kimagasló sportteljesítményéért.
Az MTTOSZ támogatója, a HM Zrínyi Kiadó jóvoltából minden versenyzőt könyvjutalomban is
részesített. Olyan különleges kiadványok találtak gazdára, mint „A repülés története a Wright
fivérektől a Concorde-ig”, vagy a „Hadvezetés titkai”…

A rendezvény fotói galériánkban a következő linken keresztül érhetők el:
http://www.mttosz.eu/hu/kepgaleria/030/

