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Versenykiírás
VIII. Összetett Honvédelmi Verseny
Baktalórántháza, 2018. november 09.
Iskolánk, a Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 6. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi
Iroda nyolcadik alkalommal rendezi meg az összetett honvédelmi verseny megyei
fordulóját.
A versenyre olyan végzős általános iskolai tanulók három főből álló csapatait várjuk, akik érdeklődnek a katonai illetve a rendészeti pálya iránt.
A megrendezés helye: Baktalórántháza, Naményi út 7. szám alatti tornacsarnok.
A nevezés díjtalan.
Az első három helyezett értékes tárgynyereményben, az összes versenyző csapat emléklapban részesül.
Jelentkezni a kitöltött és elektronikusan visszaküldött Jelentkezési lapon (2. sz.
melléklet) lehet.
Nevezési határidő: 2018. november 08. (csütörtök) 10.00
Kérjük, hogy a nevezési lapokat legkésőbb a fenti időpontig jutassák el a
titkar@vayadam.hu vagy a tothattila@vayadam.hu e-mail címre!
A versennyel kapcsolatosan további információ kérhető a 42/550 – 002 és a
42/550 – 003 telefonszámokon.

1.

sz. melléklet

Feladatok

I. Akadálypálya
– helyszín: tornacsarnok, jó idő esetén szabadtér
– feladat: egy kör futásban teljesítve
– akadályok: az első körben: akadályok átugrása, mocsárjárás, gumifutás, kúszás
(jó idő esetén szabadtéri akadálypálya teljesítése)
– értékelés: elért idők alapján rangsorolva (mérés kezdete: rajtjel, vége: az utolsó csapattag
célbaérése)

II. Légpuska lövészet
– helyszín: szabadtér
– feladat: 17x17 cm-es lőlapra lövés 10 m távolságról. Minden csapattag 5 lőszert kap.
– értékelés: elért köreredmény összesítése
(Biztonsági rendszabályok!
A lövészetvezető utasításait maradéktalanul be kell tartani. Lövést leadni csak a lővonal irányába szabad. Töltött fegyverrel csak a feladatra kijelölt helyen szabad tartózkodni.)

III. Tárazás
– helyszín: tornacsarnok
– feladat: a kijelölt fegyverhez rendszeresített tárak időre történő betárazása (3 db AK-47 tár,
táranként 10 db gyakorló lőszer), majd a tárakból a lőszerek eltávolítása. (A helyszín bejárás
után a csapatoknak lehetősége lesz megismerkedni a feladattal, gyakorolhatják a tárazást.)
– értékelés: teljesítési idő alapján

2.

sz. melléklet

JELENTKEZÉSI LAP
VIII. Összetett Honvédelmi Verseny
2018. november 09. 10 óra
Nevező intézmény
neve:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Címe:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Igazgató
neve:
..................................................................................................................
Kísérő pedagógus
neve:
..................................................................................................................
Elérhetősége:
..................................................................................................................
Nevező tanulók összesítése
Sorszám
1.

Résztvevő neve

Születési ideje

2.
3.
Nevezési határidő: 2018. november 08. 10.00

Osztálya

Kérjük, hogy a kitöltött nevezési lapokat legkésőbb a fenti időpontig
jutassák el a titkar@vayadam.hu vagy a tothattila@vayadam.hu e-mail
címre!
A versennyel kapcsolatosan további információ kérhető a 42/550 –
002, 42/550 – 003 és a 06-30/758-1507 telefonszámokon.

