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XIII. MEBSZ- MATASZ Bajtársi Találkozó,  

Versenykiírás 
(Tervezet) 

 
 
I. Általános rész 
A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége a Magyar Tartalékosok Szövetségének Csongrád 
megye szervezete, valamint a Délvidéki Aero Club (1930) Ejtőernyős Négytusa Versenyt 
szervez az alábbi versenyszámokban és feltételekkel:  
 
A verseny főbírója és igazgatója:      Kiss Antal 
Kommunikációs felelős (tolmács):       Dr. Nagy Sándor (német) 
       
A verseny fő védnöke:    Dr. Boda József  r. dandártábornok  
 
Védnökök:     Dr. Bardócz Csaba r. ezredes  
      Dr. Palotai Jenő ny. ezredes MATASZ megyei 
                                                  Elnök 
 
A verseny célja: A verseny célja: A hazai Önkéntes Tartalékosok a Nemzetközi meghívott 
Tartalékosok, Ejtőernyősök körében Baráti kapcsolatok létesítése, ápolása, erősítése, bővítése. 
A társszervezetek közötti kapcsolat építése, erősítése, egészséges életmódra és honvédelmi 
sportokra való orientáció elősegítése, ejtőernyősök és tartalékosok éves továbbképzése és 
felmérése 
 
 
Konkrét célok:  
-azoknak az ejtőernyős képzettséggel rendelkezőknek a továbbképzése, akik nem 
rendelkeznek a Magyar Honvédség által rendszeresített alternatív ejtőernyős képzettséggel és 
a jelenleg rendszerben lévő RS-4/4 LA típusú ejtőernyő típusvizsgával, azok részére 
típusvizsga és ugrások végrehajtása minősítéssel (négytusa verseny feltételei szerint) 
- ejtőernyős négytusa verseny keretében a pillanatnyi tudás és képességek felmérése 
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A rendezvénysorozat részletes leírása 

 
Június 10. 16.00  beérkezés az alternatív képzésre érkezőknek, tájékoztató, szállás elfoglalása   
Június 11. Típusvizsga RS-4/4 LA, hajtogatás, ugrások végrehajtása 
Június 12. Ejtőernyős ugrások, lőgyakorlat 
Június 13. 15.00 Regisztráció és eligazítás az ejtőernyős Négytusa versenyzőinek   
Június 14. Ejtőernyős ugrások, lövészet, tájfutás 
Június 15. 13.00 Ugrások, eredményhirdetése 
 
Alternatív Katonai ejtőernyős képzés  (ejtőernyős felvarró megszerzése): 
Azok a nevezők, akik az alternatív katonai ejtőernyős képzésnek megfelelően az ejtőernyős 
jelvényt meg kívánják szerezni a teljes heti képzésen részt kell venniük, amely az ejtőernyő 
típusismeretét a típusvizsgát és a felmérés előtti felkészítő ugrásokat (3 db) is magába 
foglalja. 
A felkészítő ugrások költsége:  4500.-Ft/ugrás 
 
 
 
Az Ejtőernyős Négytusa feladati: 
 -úszás 

-tájfutás 
-kispuska és parabellum pisztoly lövészet 
-ejtőernyős ugrás (célterület elérése katonai ejtőernyővel) 

Csapatok létszáma: 3 fő 
 
II. A versenyen való részvétel feltételei: 
 A versenyzőknek az adott versenyszámhoz szükséges előírások szerinti engedélyekkel, 
okmányokkal kell rendelkezniük, ahol a csapatok tagjai, illetve a csapatvezetők nyilatkoznak 
okmányaik szabályszerűségéről. 
 
III. A versenyszámok szabályai: 
III/A Úszás versenyszám 
100 méter váltó tetszőleges úszásnemben(búvárúszás és az úszást befolyásoló segédeszközök 
nem használhatók) 
A csapattagok összes eredménye másodpercben adja az értékelés alapját. 
III/B Ejtőernyős ugrás 
RS 4/4 LA típusú ejtőernyővel 600-800 méter magasságról, min.ugrásszám 1 max.3 

Az ugróknak egy 50 méter hosszú célvonalat kell megközelíteniük. A mérés a vonaltól 
max. 50-50 méterig történik.  

 
III/C Lövészet 
1, Feladat: Pisztolylőfeladat 
A pisztoly típusa:  9 mm-es parabellum 

3 próbalövés 
  10 értékelt 

A cél mellalak, körkörös lőlap 
Távolság:  15 méter 
Értékelés találatok száma, köregységek szerint 
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2, Kispuska 22-es kaliber 
   3 próba 
   10 értékelt 
Körkörös lőlapra, amelynek távolsága 50 méter 
Értékelés köregységek szerint. 
A lövészetben a csapattagok köregységei összeadódnak és az összetett értékelésbe 
beszámításra kerülnek. 
 
III /D Tájfutás 
A csapatoknak a helyszínen kapott térkép alapján kell megkeresniük a térképen berajzolt 
pontokat. Értékelés a teljesítési idő szerint. Értékelésre az a csapat kerül, ahol a csapat mind a 
három tagja teljesíti távot. 
Tervezett táv: 5-7 km között várható a pálya felállítása szerint 
A versenyszám a tájfutás szabályai szerint történik. Csapatonként egy tájfutó térképet 
biztosítunk. A feladathoz tájoló szükséges, amelyet a csapatoknak célszerű magukkal hozni. 
A csapatok indítása időben el lesz különítve. 
Óvást benyújtani 5.000.-Ft ellenében lehet a kiváltó ok után maximum 30 perccel a verseny 
főbírájához. 
 
IV. Nevezési feltételek: 
A versenyre csapatban és egyéniben is lehet nevezni. A csapatversenyben azok a csapatok 
vesznek részt, amelyek előzetesen leadott nevezésen 3 fős csapatot állítottak ki. A csapatok 
nevezésekor a klub vagy a csapat nevét meg kell adni. Az egyéni nevezőket csapatokba 
soroljuk. A csonka csapat (kevesebb, mint három főből álló csapat) a csapatversenyben nem 
vesz részt. 
Nevezni lehet E-mailben, Faxon, Postai úton. 
E-mail: csorbjozsef67@gmail.com 
Fax: +36-62-541-670 
Postacím: 6701 Szeged,  Pf. 1014 Délvidéki Aero Club (1930)  
Info:  Csorba József (magyar, német): 36-70/378-0544 
 Naszradi Miklós (angol, magyar): 36-30/3033-380 
 
V. Díjazás 
A verseny első sorban csapatverseny, ahol a csapattagok közötti együttműködés kapja a fő 
szerepet. Az értékelésnél a csapatok értékelése élvez előnyt, de az egyéni részeredmények 
kihirdetésre kerülnek, valamint a versenyzők az egyéni eredményeket rögzítő oklevelet 
kapnak.  
 
Díjazottak: 
Csapatösszetett első három helyezettje 
Egyéni összetett első három helyezettje 
A tájfutásnál az egyéni eredmények nem kerülnek kihirdetésre. 
 Csapatösszetett: első három csapat 
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VI. Költségek 
1.  A verseny nevezési díja csapattagonként:  19.500.-Ft  
amely tartalmazza a    
   - busz költségeit (amely a helyszínek között szállít) 
   - lövészet költségeit (lőszer, lőtér, lövészetvezetés stb.) 
   - verseny rendezési költségeit 

- szombat esti vacsorát,  
 
 

Azok a versenyzők, akik az ejtőernyős versenyszámon nem kívánnak részt venni egyéni 
értékelésre kerülnek. 
Nevezési díj ejtőernyős ugrások nélkül:   5.000.-Ft 
amely tartalmazza -busz költségeket 
   -lövészet költségeit 
   -uszodai közös költséget 
   -szombat esti vacsorát 
 
Szállás szükség szerint a nevezéskor igényelhető 

- sátorban 500.-Ft/fő/éj 
- kollégiumban 3.000.-Ft/fő /éj  

 
Étkezés  -reggeli 650.-Ft  
   -ebéd  950.-Ft   
   -vacsora 750.-Ft   
VII. Általános rendelkezések, információk: 
A versenyzők kötelesek a megfelelő versenyszámokhoz szükséges hatósági elvárásoknak 
megfelelni a verseny szabályait betartani.  A versenyzők a részvételhez szükséges okmányok 
meglétéről és azok érvényességéről a regisztrációkór írásban kell hogy nyilatkozzanak és be 
kell, hogy mutassák. 
A versenyen résztvevők saját felelőségükre vesznek részt, ahol a szervezők a szükséges 
biztonságtechnikai oktatáson túl felelőséget nem vállalnak. 
 
A rendezvény ideje alatt a repülőtér területén büfé áll rendelkezésre. 
 
 
Szeged, 2014. február 7.  
 
 
 
 
 
        Dr. Palotai Jenő       Csorba József 
            ny. ezredes      tart.hadnagy 
MATASZ megyei elnök         szervező 
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Nevezési Lap 
Csapat neve: 
Csapat tag:  
Név:  
Lakcím: 
Telefon: 
E-mail: 
Szem.ig szám: 
 
Igények 
Az étkezési igény rubrikába elég az igény esetén egy X-et tenni, ahol nincs jelzés vagy ki 
van húzva, arra a napra nem rendelünk ételt. 
Név: Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 
Reggeli       
Ebéd       
Vacsora       
Szállás*       
 
Csapat tag:  
Név:  
Lakcím: 
Telefon: 
E-mail: 
Szem.ig szám: 
 
Igények 
Az étkezési igény rubrikába elég az igény esetén egy X-et tenni, ahol nincs jelzés vagy ki 
van húzva, arra a napra nem rendelünk ételt. 
Név: Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 
Reggeli       
Ebéd       
Vacsora       
Szállás*       
 
Csapat tag:  
Név:  
Lakcím: 
Telefon: 
E-mail: 
Szem.ig szám: 
 
Igények 
Az étkezési igény rubrikába elég az igény esetén egy X-et tenni, ahol nincs jelzés vagy ki 
van húzva, arra a napra nem rendelünk ételt. 
Név: Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 
Reggeli       
Ebéd       
Vacsora       
Szállás*       

  


