
 

 

 

  

 

 

 

V E R S E N Y K I Í R Á S 
 

Országos ifjúsági honvédelmi járőrverseny 
2020. szeptember 25 péntek, 

Pákozd 
 

A verseny ideje, helye: 2020. szeptember 25, (péntek) Katonai Emlékpark Pákozd és 

a Velencei hegység festői környezete. 

A Honvédelmi Sportszövetség támogatásával, a Honvéd Szondi György 

Sportegyesület rendezésében - a Szárazföldi Haderő Napjához, valamint a Magyar Honvédség 

emlékeihez kötődően - a sport eszközeivel Országos ifjúsági honvédelmi járőrversenyt 

szervez diákok részére.   

 

A verseny védnöke: Korom Ferenc vezérezredes MHP parancsnoka 

    Dr. Simicskó István a Honvédelmi Sportszövetség elnöke 

 

A verseny rendezője: A Honvéd Szondi György Sportegyesület 

A verseny célja. A honvédelem iránti érdeklődés felkeltése, a Magyar Honvédség 

népszerűsítése, és a katona sport eszközeivel bővíteni, színesíteni a fiatalok sportolási 

lehetőségeit.  

A rendezvény során a sport mellett betekintést nyerhetnek a résztvevők a Magyar 

Honvédség történetébe, a 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeibe, a magyar 

katonák missziós tevékenységébe és bővíthetik ismereteiket a Magyar Honvédségről.  

A verseny résztvevői:   

A Honvéd Kadet programban résztvevő középiskolák és az ország középiskoláinak 3.- 4. 

osztályos diákjai. A csapatok részvételéhez az adott megyében és Budapesten a honvéd 

sportegyesületek kérésre segítséget nyújtanak. A honvéd sportegyesületek név és címjegyzéke 

megtekinthető a www.hososz.hu honlapon. 

A verseny jellege: Teljesítménytúrával összekötött járőr típusú, csapatverseny. A 

csapatok egy kb 7-8 km-es terepszakaszon, térképpel (GPS) való tájékozódás alapján hajtják 

végre a feladatokat. A terep egyes elemeinél katonai készség, képesség szintű és szellemi 

feladatokat hajtanak végre.  

Nevezés, részvétel költségei: Nevezési díj nincs.  

A versenyre történő utazás költségei a résztvevő csapatokat terheli. 

A szervezőbizottság térítésmentesen frissítő folyadékot / minden állomáson/ és meleg 

ebédet biztosít a csapatok részére. 

 

A csapatok a túlélésükhöz szükséges felszerelésüket maguk választják meg a feladat 

végrehajtása során ellátásukról maguk gondoskodnak  

 

 

http://honvedelmisport.hu/wp-content/uploads/2019/03/logo_color.pdf#page=1
http://honvedelmisport.hu/wp-content/uploads/2019/03/logo_color.pdf#page=1
http://www.hososz.hu/
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Díjazás: 

Az  I-III. helyezett csapat kupát, tagjai érmet vehetnek át. 

Különdíjak az egyes állomásokon legjobb eredményt elért csapatoknak. 

Nevezési határidő:  

A tanintézeti csapatok és a honvéd sportegyesületek a véglegesített nevezéseket 2020. 

szeptember 20 - ig küldjék meg a szondi.szentes@gmail.com címre.  

A rendezők max. 50 csapat nevezését tudják fogadni. 

Bővebb információ Szentes László HOSOSZ alelnöktől a 06 20 6200 521 telefonon 

kérhető. 

Időrend: 

08.30-ig  A csapatok önállóan érkeznek a verseny színhelyére KEMPP 

/Mészeg hegy /. Parkolás a kijelölt parkolóban biztosított. 

08.30-09.00-ig  Vezetők részére nevezés pontosítása, technikai értekezlet.  

09.00-kor   Megnyitó   

09.30-től   Verseny / csapatok  10 perces indítási idővel /  

16.30-kor   Eredményhirdetés  

17.00-kor  A csapatok hazautazása. 

   

Egyéb:  

A verseny megközelítése az M7-es úton a pákozdi pihenőnél letérve a katonai 

Emlékhelyhez vezető kitáblázott, jelölt úton. A Doni Kápolnától forgalomszabályzás 

biztosított.  

Ruházat: A versenyzők részére az évszaknak, illetve időjárásnak megfelelő 

ruházat. / túra felszerelés, vízálló lábbeli és ruha, váltóruha/   

Frissítés: A szervezőbizottság minden csapat részére térítésmentesen biztosítja az 

alapvető frissítő folyadékot az egyes állomásokon.  

Résztvevők: Magyarország megyéinek középiskolai 3.-4. osztályos diákjai. 

Csapat: Korosztályonként (oktatási intézményi kategóriánként) 1 fő csapatvezető, 4 

fő versenyző. A csapat összetétele nincs meghatározva. Csapaton belül a nemek aránya 

tetszőleges. Külön női kategória nincs. A csapat versenyzői kizárólag egy intézményből 

nevezhetők.  

Csapatvezető: Az adott oktatási intézmény dolgozója, vagy megbízottja.  

Versenyző: Az adott intézmény tanulója, hallgatója. Adott intézmény tanára, oktatója 

(munkaviszonyban álló személy), vagy óraadó felnőtt nem nevezhető versenyzőnek!  

Helyszín: Katonai Emlékpark Pákozd és a Velencei tó környéke.  

Pálya: A Rajt – Cél egy helyen van. 

Változó szintkülönbségű, járható terep. A pálya hossza: 7-8 km. A pályán kijelölt 

állomásokat az állomások sorrendjében térkép alapján a csapat által megválasztott útvonalon 

kell megközelíteni. Tájékozódási ismeretek szükségesek. 

Ellenőrző állomás: A verseny során több ellenőrző állomás kerül felállításra. Az 

ellenőrző állomásokon a csapat tagjainak (versenyzőknek) meghatározott feladatokat kell 

végrehajtani. Az ellenőrző állomások úgy vannak kialakítva, hogy egy időben több csapat is 

végre tudja hajtani a feladatát.  

Várakozási idő: A csapat ellenőrző állomáson történő feladat végrehajtására váró 

tétlen várakozása. Ebben az esetben az ellenőrző állomás parancsnoka, a csapat jelzésére az 

érkezéstől a feladat megkezdésig méri az időt és azt az értékelés során jóváírják. 

Az értékelés szempontjai: A csapat teljesítménye a futott idő, az ellenőrző állomáson 

végrehajtott feladatok pontszáma, illetve várakozási idő, a versenyzők kondicionális 

képességét ellenőrző mozgás és az elméleti tesztek eredménye alapján kerül értékelésre.  
Regisztráció: Az érkező csapatok adatainak pontosítása és ellenőrzése. 

mailto:szondi.szentes@gmail.com
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Technikai értekezlet: Csapatonként egy-egy fő, lehetőség szerint a csapatvezető vesz 

részt. A technikai értekezleten kerül ismertetésre az indulási sorrend, a verseny és a napi 

program, illetve annak lefolyása. 

Indulási sorrend: A csapatok indítási sorrendje sorsolás alapján történik. Sorsolást a 

nevezések alapján a szervezőbizottság végzi. Az indítása sorrend a technikai értekezleten 

ismertetésre kerül.  

Rajtszám: A csapatok rajtszámot viselnek. A rajtszámok a technikai értekezleten 

kerülnek kiosztásra. A rajtszámot a csapatkapitány a mellén jól láthatóan kell viselni.  

Rajthely: A rajthelyen a csapat átveszi a járőrverseny okmányait (térkép, járőrlap). A 

csapat létszáma 4 fő. Kevesebb versenyzővel a feladat nem hajtható végre.  Az okmányok 

átvétele és az ellenőrzést követően a csapat megkapja a rajtjelet és megkezdi a versenyt.  

 

Az egyes állomásokon végrehajtandó feladatok: 
 

Ellenőrző állomások: 

 Kézigránát dobás (hajítás) harcszerű körülmények között.  

 Természetes elemekből épített akadálypálya leküzdése. 

 Lövészet légfegyverrel  

 Íjászat. 

 Evezés kenuval a Velencei tavon kijelölt pályán. 

 Ellenséges rádió bemérése /Rókavadászat/ 

 MÁTRIX tájékozódási feladat 

 Katasztrófavédelmi, vízügyi feladatok, gátépítés homokzsákból 

 Elsősegély-nyújtási és egészségügyi feladatok 

A jelen felsorolt ellenőrző állomások a pályán nem ebben a sorrendben fognak következni. A 

szervezőbizottság az ellenőrző állomások változtatási jogát fenntartja. 

Kézigránát dobás (hajítás): 

A feladat gyakorló gumi kézigránáttal kerül végrehajtásra. A csapatnak különböző 

távolságon lévő célokat kell elküzdeni.  

 Akadálypálya: 

 Akadálypálya lehetséges elemei: futás, billenő padló, gerenda, botló akadály, 

kúszófolyosó, ugrás, mászás, függeszkedés, lajhár, kötélhídon való áthaladás. A feladatot a 

csapat minden tagjának végre kell hajtani. A feladatot folyamatában és csapatnak együtt 

mozogva kell végrehajtani. Abban az esetben, ha a versenyző akadályt rontott (vert) a 

feladatot meg kell ismételni. 

 Lövészet: 

 A versenyzők légfegyverrel (légpuska) és lézer pisztollyal hajtják végre a gyakorlatot. 

A lövő 5 m távolságban elhelyezett biatlon célra adja le a meghatározott számú lövéseket. 

Íjjal a kihelyezett céltáblát 4 lövésből kell eltalálni A cél távolsága 10 m. 

 Sebesült- ellátás és szállítás: 

 Az ellenőrző állomáson alapvető elsősegély nyújtási feladatokat kell végrehajtani.     

         Katasztrófavédelmi feladatok 

         A tűzoltással, polgári védelmi, vegyi és mentesítési feladatok komplex végrehajtása.          

Árvízi védekezési feladatok 

  

 Székesfehérvár 2020. augusztus 15. 

 

  

        Szentes László s.k. 

        SE elnök 


