BM TANINTÉZETEK
2018. ÉVI ORSZÁGOS
TEREPFUTÓ BAJNOKSÁGÁNAK
VERSENYKIÍRÁSA

Szeged, 2018. április 13.

Szám:

/2018.

1. Bajnokság célja
Versenyzési, sportolási lehetőség biztosításával segíteni a BM tanintézetek tanulóinak
hallgatóinak fizikai aktivitását, ezzel elősegítve az egészségmegőrzést és az
egészségfejlesztést. A sportmozgalom közösségformáló erejének felhasználásával
sportbarátságok, munkakapcsolatok kialakítása; a rendészeti pályához való kötödés
elősegítése, megszilárdítása. A szolgálati, illetőleg munkahelyi feladatokra és a kötelező
fizikai állapotfelmérésekre való felkészülés elősegítése a sport eszközrendszerével. A 2018.
évi egyéni és csapat bajnoki helyezések eldöntése.
2. A bajnokság ideje, helye
2018. április 13. 09:00 óra
Szegedi Rendészeti Szakgimnázium,
Szeged, Bajai út 14.
3. A bajnokság rendezője
Szegedi Rendészeti Szakgimnázium
4. A bajnokság fővédnöke
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter
5. A bajnokság védnöke
dr. Bardócz Csaba r. ezredes Szegedi Rendészeti Szakgimnázium igazgatója
A bajnokság sportszakmai védnöke
Vincze P. Márton - ROKK RSZKK főosztályvezető
- MRS ügyvezető elnök
A versenybíróság elnöke
dr. Koczó Ferenc r. alezredes
6. A szervezőbizottság
Elnöke:
Titkára:
Tagjai:

dr. Darvas Richárd r. alezredes
Vörös Zoltán ka.
Drubina László r. alezredes,
Papp Zoltán r. alezredes
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7. A bajnokság résztvevői
-

Indulásra jogosult intézmények





-

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar,
Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és
Rehabilitációs Központja
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ,
Adyligeti-, Körmendi-, Miskolci-, Szegedi Rendészeti
Szakgimnázium.

A sportági bajnokságokra nevezhető: a fenti oktatási intézmények tanulója és
hallgatója, valamint az oktatási intézmények képzéseinek, továbbképzéseinek
tartósan - minimálisan 2 hétre – vezényelt rendészeti állományú résztvevője.

8. A bajnokság jellege
Női és férfi, egyéni és csapatverseny, valamint szervek közötti összesített pontverseny.
9. Versenyszámok
Nők 4 km, egyéni és csapat.
Férfiak 6 km, egyéni és csapat.
A versenyszámok a Magyar Atlétikai Szövetség szabályai szerint kerülnek lebonyolításra. A
versenyt a hölgyek kezdik. A női futam eredményeinek rögzítése után, a verseny a férfiak
futamával folytatódik.
10. Értékelés
A távonkénti egyéni és csapatversenyek értékelése
A csapat tagjainak az egyéni versenyszámokban elért helyezési számainak összeadása alapján
kerül meghatározásra. A csapatok helyezési számait a megszerzett kevesebb helyezési
pontoktól a legmagasabb helyezési pontokig haladva kell rangsorolni (I. helyezett: a
legkevesebb helyezési pontot elért csapat). Pontegyenlőség esetén az egyéni kategóriában
előkelőbb helyezést elért versenyző eredményét kell figyelembe venni. A nőknél az egyéniben
indítható 4 főből a legjobb három, a férfiaknál az indítható 5 főből a legjobb négy helyezést
elért versenyző eredménye alapján kell az egyes csapatokat értékelni.
Az összetett csapatverseny értékelése
A férfi és a női egyéni: I. hely: n+1; a férfi és a női csapatverseny: I. hely: 2n+1 (n= a
versenyben elindult férfi, illetőleg női versenyzők, ill. csapatok száma). Egyéni II. hely: n-1
pont, csapat II. hely: 2n-1pont. Egyéni III. hely: n-2 pont, csapat III. hely: 2n-2pont.
A végső összetett csapatverseny értékelése: a versenyen induló összes női és a férfiversenyző
által megszerzett egyéni helyezési pontok-, és a csapatversenyben megszerzett pontok
összeadása alapján történik. Pontegyenlőség esetén a női és a férfi csapat ponteredményének
összeadása dönt a holtversenyről. A jobb csapateredményt elért tanintézetet kell előrébb
sorolni.
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11. Óvás
Ha a verseny során óvásra kerül sor, azt írásban kell benyújtani a versenybíróság elnökének.
Ha a sportszakmai versenybíróság elnökének döntése ellen írásbeli fellebbezés történik, akkor
az RSZKK képviselője, a versenybíróság elnöke és a szervező bizottság vezetője 3 fős
bizottságot alkot, mérlegeli a benyújtott óvást és dönt a vitás kérdésekben. A bizottság általi
döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
12. Nevezés
A versenyre nevezhetők a felsorolt oktatási intézmények tanulói és hallgatói, valamint az
oktatási intézmények képzéseinek, továbbképzéseinek tartósan – minimálisan két hétre –
vezényelt rendészeti állományú résztvevője.
Az előzetes nevezést, és a szállás igényüket (csapatvezető, sofőr, női versenyzők,
férfiversenyzők, vacsora-reggeli igény), 2018. április 06-án 1200 óráig e-mail-ben scannelve
kérjük benyújtani az iskola@szrszg.hu címre. (A nevezési lap a www.szrszg.hu. címről is
letölthető.)
Végleges nevezés (csapattagok esetleges módosítása) 2018. április 13-an 0830 óráig a
helyszínen.
A csapatok tagjai rendelkezzenek szolgálati, vagy tanulói igazolvánnyal!
Nevezhető oktatási intézményenként és versenyszámonként:
 nőknél:
4 fő,
 férfiaknál:
5 fő.
13. Díjazás
Az egyéni-, csapat-, illetve összetett verseny helyezettjei az alábbi díjazásban részesülnek:






egyéni és a csapatverseny 1-6. helyezettje - oklevél,
egyéni és a csapatverseny 1-3. helyezett - érem,
csapatverseny 1-3. helyezett – serleg,
összesített verseny 1-6. helyezett – oklevél,
összesített verseny 1-6. helyezett - serleg.

14. Verseny programja
830-ig
830
900
930
1430
1530

Csapatok beérkezése
Technikai értekezlet
Megnyitó
Verseny kezdete (női futam)
Eredményhirdetés
Verseny bezárása
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15. Költségek
A rendezéssel kapcsolatos költségeket a ROKK RSZKK 2018. évi kiképzési és képzési
költségtervezetében szereplő költségként biztosítja.
A bajnokságot megelőző éjszakára szállást, meleg vacsorát és a verseny napján reggelit és
ebédet tudunk biztosítani. Ezen költségek a résztvevőket terhelik!
(szállás: 900,- Ft/fő; vacsora: 381,- Ft/fő; reggeli: 381,- Ft/fő, ebéd: 762,- Ft/fő. Nem kell
szállásköltséget fizetnie a rendészeti szakgimnáziumoknak)
Az utazási költségek a résztvevőket terhelik.
16. Egyéb
A versennyel kapcsolatban egyéb tájékoztatást Vörös Zoltán testnevelő tanár nyújt, a
+3630/264-9013 mobilszámon, valamint a 62/559-577 telefonszámon és a 33/13-97 BM
számon (mellék: 11-44). Elérhetőségünk faxon 62/559-579 és a 33/11-62 BM számokon.
Sportszerű, eredményes versenyzést kíván a Szervező Bizottság.
Szeged, 2018. március

.

Dr. Bardócz Csaba rendőr ezredes
rendőrségi főtanácsos
igazgató
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NEVEZÉSI LAP
B M

A 2 0 1 8 . É V I
T A N I N T É Z E T I T E R E P F U T Ó
B A J N O K S Á G R A

Tanintézet neve:

Női 4000m
1.__________

2.__________

3.__________

4.__________

Férfi 6000m
1.__________

2.__________

3.__________

4.__________

5.__________

……………………., 2018. ………………………

…………………..………………….
csapatvezető

PH
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………………………………….
oktatási intézmény vezetője

