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IV. ORSZÁGOS SÍRÁSÓ VERSENY

VERSENYSZABÁLYZAT
A Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete által szervezett 2019. évi
IV. Sírásó versenyen csak az előzetes kiadott jelentkezési lapon történt jelentkezés, és a
részvételi díj megfizetése alapján regisztrált vállalkozások/szervezetek csapata(i) vehet(nek)
részt.
A 2 fős csapatok tagjai a versenyen történő elindulásukkal egyidejűleg tudomásul veszik,
hogy a verseny során kötelesek a jelen szabályzatban foglaltakat betartani, s ezen túlmenően
minden tekintetben az adott körülmények között a résztvevőktől elvárható tisztességes
magatartást tanúsítani.
E követelmények, valamint az alábbiakban részletezett feltételek szándékos megsértése a
versenyből a versenybizottság/zsűri által történő kizárását eredményezheti.

1./ Általános adatok:
A sírásási verseny
– helyszíne:
– regisztráció:

Székesfehérvári köztemető, 8000 Székesfehérvár, Béla u. 1/B.
a csapatok képviselői/résztvevői a verseny helyszínén
8:00-tól 8:30-ig kötelesek regisztráltatni magukat.
– munka-, és balesetvédelmi védelmi előírások betartására vonatkozó oktatás:
8:30-tól 8:45-ig,
– kezdési időpontja: 9:00 óra.

2./ A versenyfeladattal kapcsolatos információk:
A versenyzők parcellán belüli helye sorsolás útján kerül kijelölésre.
A feladat két részből, a sírásásból, valamint az azt követő hantolásból áll.
2.1./ Sírásás
A sírgödröt a versenybizottság által biztosított, sorsolás szerinti számú jelölő oszlophoz
igazodóan, attól 50 cm távolságra levő rövidebb (fej) oldalú, hosszabbik oldalát tekintve a
jelölő oszlophoz viszonyítva szimmetrikus sírhelyként kell kialakítani
A verseny időtartama alatt a kaloda ellenőrzés céljából történő használatára nincs lehetőség,
saját kaloda használata sem engedélyezett.
A sírásására biztosított időtartam 2 óra.
A verseny során kialakítandó sírhely méretének adatai:
– szélesség: 80 cm
– hosszúság: 200 cm
– mélység: 160 cm
A sírásás során kitermelt földet a sírgödör két hosszabbik-, és a rövidebb (fej) oldalra kell
deponálni.
A sírgödörben mindig csak egy személy tartózkodhat, a másik versenyző csak sírgödrön
kívüli földmunkát végezhet.
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A sírásási feladat végrehajtásához szükséges technikai, és munkavédelmi eszközökről
(pl.: ásó, lapát, csákány, létra, sisak, heveder, kötél, stb.) a csapatoknak kell gondoskodniuk.
Saját palló használata engedélyezett.
2.2./ Hantkialakítás
A hant kialakításhoz kizárólag a sírgödör kialakításánál kitermelt föld használható fel.
Egyéb „idegen” elemek, valamint földmintázat kialakítása a verseny ezen részéből való
kizárást von maga után.
A hant kialakítására biztosított időtartam 15 perc.
Elsősegélynyújtó helyszín kialakításáról, illetve annak működtetéséről, valamint az illemhely
biztosításáról a temetőt kezelő vállalkozás, azaz a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
gondoskodik.

3./ Versenymunkák értékelésének módja, szempontrendszere:
A versenybizottság tagjai a temetkezési szakmai egyesületeinek vezetői, illetve azok nevében
eljáró megbízottjuk.
A bírálati szempontok sorrendisége a következő:
3.1/ Sírásás esetében
Elsődleges szempont a 2.1./ pontban jelzett méretű sírásgödör minél rövidebb idejű
kialakítása. Ezen feltételeket teljesítő csapat esetében a kaloda leengedhető a sírgödör
alsó síkjára.
A versenybizottság a csapat sírgödör készre jelentését (a munkaszerszámok sírgödör
melletti elhelyezést, valamint mindkét versenyző versenybizottság asztalánál történő
jelzését) követően – az időpont rögzítése után – végzi el a sírgödör méreteinek
ellenőrzését, s ezzel egyidejűleg a verseny első része ezen csapat számára
befejeződött.
Ha a kaloda akadálymentesen nem engedhető le a sírgödör aljára, a csapat a
sorrendiségi listában azzal a mélységgel kerül rögzítésre, ameddig a kaloda
– vízszintes helyzetben – leengedhető volt. A sírgödör méreteinek korrigálására,
utólagos bővítésére nincs lehetőség.
Amennyiben a 2.1./ pontban jelzett időtartamon belül egy csapat esetében sem volt
lehetőség a kaloda sírgödör aljára történő leengedésére, a verseny eredményének
alakulását illetően a legnagyobb mélységet elérő csapat a verseny győztese.
Azonos mélységet elérő csapatok esetében, azaz a sorrendiség megállapításánál az
időfaktor a döntő szempont, azaz a verseny győztese az a csapat, amely az adott
mélységet rövidebb idő alatt érte el.
3.2/ Hantolás tekintetében
A nyertes csapat a legtöbb földet visszalapátoló, illetve hantkialakító, mely
kiválasztására pontozás alapján kerül sor.
Ezen versenyfeladat tekintetében a gyorsaságnak, azaz az időfaktornak nincs
relevanciája, az időtartam minden versenyző csapat számára egységesen 15 perc.
A versenybizottság minden egyes tagja az egyes csapatok hantjait – 1 és 10 közötti
számmal – egyenként pontozza, a nyertes csapat (a pontok összesítését követően) a
legtöbb pontot elérő csapat lesz.
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4./ Díjazás
a) Sírásásnál:
I.
helyezett 50.000,- Ft/ csapat + kupa
II.
helyezett 30.000,- Ft/ csapat + kupa
III.
helyezett 20.000,- Ft/ csapat + kupa
b) Hantolásnál
20.000,- Ft/ csapat + kupa
Kecskemét, 2019-07-15.
Varga József
az MTFE elnöke

