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VERSENYKIÍRÁSA

A verseny időpontja:

Szekszárd, 2019. április 04 -én csütörtök 09.00 órától

A verseny helyszíne:

Megnyitó: TMRFK. Szekszárd, Tartsay u. 2.
Elméleti verseny: TIR SULI Kft. Szekszárd, Mátyás K. u. 46.
Gyakorlati, ügyességi verseny: Szekszárd belterület, KH Tanpálya
Eredményhirdetés: TMRFK. Szekszárd Tartsay u. 2.

A verseny szervezője:

Az ORFK-OBB megbízásából ( OBB )
A Tolna Megyei Baleset-megelőzési Bizottság ( TMBB )

A verseny célja: A KRESZ-t már jól ismerő diákok részére egy magasabb színt
megmérettetés lehetőségének megteremtése, balesetmentes közlekedésük elősegítése. A
versenyzők életkori sajátosságaira is figyelemmel olyan ismeretanyag átadása, mely
hasznukra lehet a helyes közlekedési magatartás kialakításában.
Részvételi és személyi feltételek: A versenyzők 3 kategóriában mérik össze tudásukat:
1. kerékpár,
2. segédmotoros kerékpár,
3. személygépkocsi
A versenyzők csak 1 járműkategóriában indulhatnak.
Az országos versenyen megyénket 3 fős csapat képviselheti, a csapat (1-1 fő
kategóriánként, aki a megyei válogatást megnyerte).
Országos verseny ideje: 2019. április 16-18.-ig 3 nap, a teljes ellátást az OBB
finanszírozza.
Országos verseny helye: Budapest- (rendező a Fővárosi Baleset-megelőzész Bizottság), a
versenyre történő utazást a TMBB biztosítja.
Egy versenyző csak egy járműkategóriában indulhat.

Versenyző az a középfokú oktatási intézmény (szakmunkásképző, szakiskola, szakközépiskola,
vagy gimnázium) tanulója lehet, aki 2019. március 31-éig a 14. életévét betöltötte és 2019.
december 31-ig a 20. életévét nem tölti be.
A 2. illetve 3. kategóriában induló versenyzőnek az adott jármű kategóriára érvényes vezetői
engedéllyel kell rendelkeznie. Valamennyi versenyzőnek vezetésre képes állapotban kell
lennie. Nem kizáró ok, ha a kerékpáros kategóriában induló versenyző is rendelkezik vezetői
engedéllyel.
A rajtszám viselése az elméleti és gyakorlati verseny során is kötelező, melyet a
regisztrációnál kapnak a versenyzők.
A verseny elméleti része a TIR SULI Bt. számítógépes oktatási programján zajlik. A
kategóriánkénti ( kerékpárt- motorkerékpárt) TMBB ill. szgk.-t a TIR Suli Bt. biztosít a
versenyre.
A nevezést (valamennyi kért adattal kitöltve) a mellékelt nevezési lapon 2019. március 14-én
12.00 óráig kell a Megyei Baleset-megelőzési Bizottság címére, Szekszárd, Mészáros L. u.
19-21. Emailon: botanek@tolna.police.hu vagy faxon: 74/501-136 megküldeni.
Kérjük, hogy a verseny napján a regisztráció miatt 08.45. perckor jelenjenek meg a
versenyzők. A versenyre eredményes felkészülést kívánok a szervezőbizottság nevében.

Szekszárd, 2019. február 7.

Megyeri Zsolt r.alezredes
osztályvezető
MBB ügyvezető elnök SK.
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