Tájékoztató
a III. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny
régiós válogatóversenyeinek lebonyolításáról és a programról
Tisztelt Csapatvezetők, kedves Versenyzők!
Örömmel üdvözöljük Önöket a III. OKRCSV-re nevező csapatai között!
A régiós válogatóversenyek ideje:

2019. március 21. csütörtök

A versenyek helyszínei:

Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium
2094 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
(www.arszki.hu)
Körmendi Rendészeti Szakgimnázium
9901 Körmend, Alkotmány u. 5.
(www.rendeszkepzo-kormend.hu)
Miskolci Rendészeti Szakgimnázium
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.
(www.mrszki.hu)
Szegedi Rendészeti Szakgimnázium
6728 Szeged, Bajai út 14.
(www.szrszki.hu)

A versenyre nevező iskolák versenyhelyszínének meghatározásáról a mellékelt táblázatban
tájékozódhatnak.
A régiós válogatóversenyek programja egységesen az alábbi:
07.30 – 09.10 óra

érkezés, regisztráció

09.10 – 09.15 óra

igazgatói köszöntő

09.15 – 10.00 óra

csapatvezetők részére technikai értekezlet

09.15 – 09.45 óra
09.45 – 10.00 óra
10.00 órától

elméleti tudás mérésére szolgáló szakmai irányultságú műveltségi
feladatok megoldása
bemelegítés, felkészülés a gyakorlati tudás mérésére szolgáló
feladatok végrehajtására
gyakorlati tudás mérésére szolgáló – akadálypálya, lövészet, fizikai
állapotfelmérés, rendőri szakmai, katasztrófavédelmi szakmai,
büntetés-végrehajtási szakmai – feladatok végrehajtása

kb. 12.30 órától

ebéd, hidegcsomagok felvétele

kb. 13.00 órától

csapatonként verseny zárása, igazolások átadása, hazautazás

A gyakorlati tudás mérésére szolgáló feladatok végrehajtásának ütemezéséről, az ebéd és a
hazautazás várható időpontjáról – mely a régiós versenyen résztvevő csapatok számának
függvénye – a regisztráció során kapnak tájékoztatást a csapatok.
Minden versenyző hozza magával diákigazolványát és - a fizikai-ügyességi feladatokra való
tekintettel – a verseny időpontjától számított 5 napnál nem régebbi érvényes orvosi igazolást
arról, hogy a fizikai-ügyességi feladatok végrehajtására egészségileg alkalmas. Az orvosi
igazolás hiányában a csapat / a versenyző a versenyben nem vehet részt. (versenykiírás 7. oldal
egyéb tudnivalók).
Öltözet: kényelmes, az időjárásnak megfelelő sportruha, edző cipő. Váltóruháról gondoskodni
szükséges.
A rendészeti szakgimnáziumok a versenyre érkező csapatok gépjárműveinek parkolási
lehetőséget biztosítanak, melyről a beléptetés során az iskolák ügyeleti szolgálatai adnak
tájékoztatást.
Kérünk minden versenyre érkezőt, hogy az iskolák rendészeti jellegéből fakadó
kötelezettségeket, rendszabályokat tartsák be, ezzel is segítve a válogatóversenyek sikeres
lebonyolítását.
A régiós válogatóversenyen résztvevő csapatok (4 fő versenyző + 1 fő csapatvezető tanár)
számára térítésmentesen ebédet és a hazautazáshoz hidegcsomagot biztosítunk.
Más kísérő vagy gépkocsivezető számára a verseny költségvetése terhére ellátást biztosítani
nem tudunk. Esetleges szállásigény vagy más kísérő, gépkocsivezető számára étkezési igény
esetén az érintett rendészeti szakgimnáziummal kell előzetesen – legkésőbb március 18-ig –
egyeztetni. A szakgimnáziumok szállást és étkezést korlátozott számban, szabad kapacitásuk
terhére, térítés ellenében biztosítanak.
A versennyel kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak bizalommal a rendészeti szakgimnáziumok
versenykiírásban feltüntetett koordinátoraihoz.
Minden csapatnak eredményes felkészülést, jó versenyzést kívánunk!

