
A DUNAI HAJÓS
Zsirai Sándor Emlékverseny

A verseny célja:  Létrehozni egy olyan rendezvényt, amely 

emléket  állít  Zsirai  Sándor  tagunknak,  kinek  élete  volt  a 

Duna.  Célunk  hogy,  a  versenyzőkkel  megismertessük  a 

Duna,  a  folyóvíz  szépségét  valamint  a  verseny  résztvevői 

rendészeti, vízirendészeti, lő-, evezős- elméleti és gyakorlati 

ismereteket  szereznek,  miközben  a  környezet  szeretetére, 

versenyteljesítményre,  és  ezen  keresztül  egészséges 

életmódra ösztönözzük, neveljük a mozogni, sportolni vágyó 

      diákokat.

A verseny ideje:   2012. 09. 15 08. 00-18. 00

A verseny helyszíne:   Gönyű,  Erebe mellékág, illetve Gönyű lőtér

A verseny díjai: Vándorserleg, Érem, Emléklap, Emlékpóló, Szponzori felajánlás

A     verseny   fővédnöke:   Perjési Frigyes  

Felső Dunai Vízipolgárőregyesület Vezetője

Dr Fülöp Tibor r. alezredes

DVRK Viziközlekedési Osztály Vezetője

A     verseny     rendezője:    Felső Dunai Vízipolgárőr Egyesület 

Felelős főszervező: Farkas József  +36706198377, jfarkas73@freemail.hu 

 

mailto:jfarkas73@freemail.hu


Résztvevő csapatok: A csapatokat kizárólag a Nyugati- és a Közép- Dunántúli Régió 

Szakközépiskoláinak belügyi képzésben résztvevő 11.-s és 12.– 

s tanulói alkothatják. A csapatok 4 főből állnak 3 fő diák és 1 fő 

szakmai segítő ( pl rendvédelmi tanár). A versenyben mind a 4 

fő részt vesz. 

Nevezés: Előzetesen E-mailben  a  jfarkas73@freemail.hu címen 

2012.09.01-ig.  A végleges nevezés 2012.09.07.-ig. A végleges 

nevezésnek tartalmaznia kell, az iskola és a résztvevők adatait. 

Egy iskola  kettő  csapatot indíthat.  Csak a 10 elsőként nevező 

iskola jelentkezése fogadható el. Az előzetes nevezést követően, 

egy  visszaigazoló  e-mailben  egy  regisztrációs  számot, 

teljesítendő feladatok pálya leírását, térképet, lőtéri szabályzatot 

kapnak jelentkező iskolák. 

További információ:   Farkas József  +36706198377, vagy jfarkas73@freemail.hu

A versenyeken mindenki saját felelősségére vesz részt, sportorvosi engedély nem szükséges. 

A versenyek természetesen minden esetben orvosi felügyelet mellett zajlanak.

Nevezési díjak: Csapatonként :  5000 Ft 

Az  első,  a  második  és  a  harmadik  helyen  végző  csapat 

visszakapja  a  nevezés  díját.  A  nevezési  díj  tartalmaz 

csapattagonként egy ebédet.

A nevezési díjat az iskolák a Felső Dunai Vízipolgárőr Közhasznú Egyesület bankszámlájára 

átutalással  teljesíthetik.  Nagyon  fontos  hogy  a  nevezés  visszaigazolásakor  kapott 

befizetőazonosítót vigye magával és a közlemény rovatban, tüntesse fel! A válasz E-mailben 

kapott számlaszámra történjen a befizetés!  A versenyen való részvétel feltétele a nevezési 

adatok beérkezése, és a nevezési díj határidőre történő befizetése. 
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Verseny leírás:     

Program:  Érkezés 09.00-ig

Regisztráció 09.30- ig

Megnyitó 09.30  órakor

Verseny időtartama 10.00 – 14.00 között

Értékelés 14.00 – 14.30 között

Eredményhirdetés 15.00 tól

Időbeli csúszás a pályaszintek teljesítésének függvényében lehetséges.

Gyakorlati pályák Lövészet

Akadálypálya  elméleti teszttel 

Evezés vízbőlmentéssel

Versenyhelyszínek: A versenyeken a szervezők által biztosított rajtszámot kell viselni  

Akadálypálya: A  Gönyű  alatti  Dunaparton  a  Bakonyér  és  a  Duna  1790  fkm. 

közötti területen lesz felállítva. A táv megkezdése előtt elméleti tesztet 

kell kitölteni a csapatoknak rendészeti ismeretekből. A 10 kérdéses teszt 

kitöltésére 10 perc van. A táv 1000 méter, melyet futással, kúszással, 

kötélen  lajhármászással,  gumicsapdák  átugrásával  kell  leküzdeni.  A 

kuszás gázálarcban történik, un szögesdrót (kihelyezett álcaháló) alatt. 

A kötélen történő haladás a Bakony ér felett átfeszített kötélen történik 

(kötélmászáshoz,  vagy  hegymászáshoz  használt  kötél).  A 

gumicsapdákon átugrálás során a versenyzőnek a földre lehelyezett 20 

db két oszlopban lévő autógumiba váltott lábbal kell ugrálnia.  A táv 

teljesítése alatt folyamatosan egy terhet (külső autó-gumiabroncs) kell a 

résztvevőknek cipelni. A táv leküzdése alatt az időmérés folyamatos. 

Lövészet: A gönyűi lőtéren 15 db. lőszer felhasználásával, álló fix céltáblákra 

kispuskával fekvő helyzetben történő pontlövészet.  A cél leküzdésére 

10 perc van.



Evezés: A gönyűi  Erebe mellékágban,  a vízpart  széléről  kell  a kézben tartott 

mentőgyűrűt  úgy a  vízbe  dobni,  hogy az a  partélttől  5  méterre  lévő 

bójára ráakadjon (3x lehet próbálkozni). Ezt követően a kikötött evezős 

csónakkal, mentőmellényben bóják között szlalomozva kell a csapatnak 

közlekedni s a pálya végén a vízben tartózkodó személyt vízből, kell 

kimenteni, a mentőcsónakba emelni. 

 

Felkészülés: Elméleti kérdések környezetvédelmi / halismereti, rendészeti, belügyi, 

általános  műveltségi  ismeretekből  készülnek,  az  iskolai  képzésnek 

megfelelően.

Folyamatos tájékoztatás a www.fedu.hu honlapon.

Győr, 2012-08-14

Farkas József r.zls

Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság 

       Gönyű KMB

        Főszervező

http://4proba.hu/
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