A Magyar Gyorsulási Szövetség által engedélyezett
sportrendezvények
t zvédelmi szabályzata
Dohányozni nem szabad a depo területén parkoló versenyjárm vek közvetlen
környezetében, illetve a néz k számára fenntartott parkolóban. Ég cigarettacsikket,
gyufát eldobni tilos. Tilos továbbá minden olyan tevékenység, mely közvetlenül
eredményezi t z keletkezését.
„A” és „B” jel t zveszélyes anyagot a rendezvény területére bevinni tilos.
A versenyjárm vek üzemeltetéséhez szánt tartalék üzemanyagot csak üzemanyag
tárolásra rendszeresített, a tárolás alkalmasságának min sítésével rendelkez
kannában, napfényt l védve lehet tárolni. A versenycélokra átépített járm vek
üzemanyagrendszerének kiépítését, üzemanyagtank elhelyezését, illetve a t zoltó
készülék kötelezettséget, valamint a t zveszéllyel járó javításokkal kapcsolatos
el írásokat a minden évben kiadott hatályos versenyszabályzat tartalmazza.
A versenyjárm vek újratankolását, valamint mindazon tevékenységek felsorolását és
szankcióit, mely veszélyt jelenthet a M szaki és Biztonsági Szabályzat (mbsz)
tartalmazza.
A néz k számára kialakított parkolóban a tüzet okozó tevékenység minden formája
tiltva van.
Szabadban tüzet gyújtani csak úgy szabad, hogy arra a rendezvény biztonságos
lebonyolításáért felel s f bíró engedélyt ad, illetve az a környezetére t z- vagy
robbanásveszélyt ne jelentsen. A tüzet rizetlenül hagyni nem szabad, veszély
esetén, vagy ha arra már nincs szükség, azonnal el kell oltani. Az ehhez szükséges
eszközöket, felszereléseket a helyszínen készenlétben kell tartani.
A késedelemmentes beavatkozás és a biztonságos menekülés érdekében a
sportrendezvényen minden esetben be kell tartani a sportrendezvény biztonságára
vonatkozó szabályzatokat (versenyszabályok, m szaki és biztonsági szabályok,
látogatási szabályzat), illetve a f bíró utasításait, aki a vészhelyzet bekövetkezésekor
a pályalicencben rögzített menekítési terv alapján jár el.
A t zvédelmi felszereléseket, készülékeket eltorlaszolni, a rendezvényen kijelölt
közlekedési utakat lesz kíteni még átmenetileg sem szabad.
A rendezvény parkolójának területét a száraz gaztól meg kell tisztítani. A t zoltóság
telefonszámát jól láthatóan ki kell függeszteni. A felügyeleti helyeken a be és
kihajtási pontokon legalább 21A, 133B t z oltására alkalmas ellen rzött t zoltó
készülékeket kell a helyszínen tartani. A parkolóban 50 kg töltet ABC porral oltó
ellen rzött készüléket kell elhelyezni, illetve a helyszínen tartani. A járm veket a
parkolóban úgy kell elhelyezni, hogy azok bármelyike könnyen eltávolítható legyen

t z esetén. A parkolóban 50 m-ként legalább 6 m széles utat kell kialakítani hossz és
kereszt irányban.
A technikai mentési feladatokat csak szövetségi ellen ri vizsgával,
Katasztrófavédelmi Munkacsoport igazolvánnyal és minimum t zoltó alapfokú
vizsgával rendelkez személy végezheti. A technikai mentési feladatokat ellátó
járm vet fel kell szerelni legalább 4 db minimum 5 kg-os porral oltó készülékkel,
vontatási eszközökkel, nedvszívó és olajmentesít anyaggal, illetve a szennyez dés
eltávolításához szükséges kézi eszközökkel (söpr , lapát).
A rendez gárdát, segít ket, sportbírókat, id mér ket, jegykezel ket, gépátvev ket a
szövetség Katasztrófavédelmi Munkacsoportjának elnöke a rendezvény kezdete el tt
t zvédelmi oktatásban részesíti, melynek tényét a feladatellátó személyek nevük,
lakcímük feltüntetése mellett aláírásukkal hitelesítenek.
A rendez k megkülönböztet mellényben látják el feladatukat annak érdekében,
hogy a néz k számára könnyen beazonosíthatóak legyenek. A rendez ket,
biztonság röket, jegykezel ket, technikai ment t, ment személyzetét, f bírót
azonos frekvencián m köd rádió adó-vev berendezéssel kell ellátni.
A sportrendezvény területeinek megközelíthet ségét, a t zoltási felvonulási területet
és utat mindenkor biztosítani kell, parkoló járm vekkel lesz kíteni vagy eltorlaszolni
TILOS!
Tennivalók t z esetén
1.
Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez,
köteles azonnal jelezni azt bármelyik rendez nek, aki köteles a tudomására jutott
információt azonnal közölni a f bíróval. A technikai ment azonnal megkezdi a
beavatkozást, a f bíró pedig köteles a t zesetet a t zoltóságnak jelezni a 105 vagy
112 telefonszámon még akkor is, ha a tüzet már eloltották, agy önmagától
megsz nt az égés.
T z jelzése során az alábbiakat kell közölni:
- a t z pontos helye (a rendezvény pályalicencében rögzített helyszínrajz alapján )
- mi ég, mi van veszélyeztetve,
- emberi élet van-e veszélyben,
- a jelz neve, a jelzésre használt készülék hívószáma
2.
Menekülés, mentés
A menekítési tervet a pályalicenc tartalmazza. A káresemény nagyságától függ en a
f bíró utasítására a rendez gárda megkezdi a néz k menekítését.
3.
T zoltás a lehet ségekhez mérten
T zjelzéshez, t zoltáshoz köteles mindenki ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésre
bocsátani telefonját, hírközl berendezését, t zoltásra alkalmas eszközét.
Jelen el írások betartása és betartatása minden néz és résztvev részére kötelez ,
nem vagy nem megfelel végrehajtása szabálysértési (súlyosabb esetben b nvádi)
eljárást vonhat maga után.
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