Hagyományainkhoz hűen az idei évben is megrendezzük a „Kárpát-medence Magyarlakta
Településeinek Virtusvetélkedőjét”, ahol a magyarországi falvak csapatain kívül, a határon
túli települések versenyzői ismét megmérethetik magukat, a hagyományos és új elemeket
felvonultató virtusversenyszámokban. Versenysorozatunk idén jubileumot ünnepel, hiszen 15.
alkalommal kerül megrendezésre.

Az MTTOSZ alapvető céljainak megvalósítása mellett a rendezvénysorozat legfontosabb
célkitűzése az, hogy az országhatáron belül és kívül élő embereket megismertesse egymással
a sporton keresztül. Fontosnak érezzük, hogy a szabadidősport valamilyen formában az életük
részévé váljon, és törekedjenek az egészséges életmódra. De közben ez kellemes időtöltésnek,
hasznos, vidám programnak számítson. A gyermekektől az idősebb korosztályokig, határon
innen és túl mindenkivel szeretnénk megismertetni, és megszerettetni a szabadidősportot.
Rendezvényeink tömegeket megmozgató, minden korosztályt érintő programokat kínálnak.

A versenysorozat több fordulóból áll. Tavasz végén és nyár elején a területi elődöntőkön
mérhetik össze tudásukat a csapatok, ahol jogot szerezhetnek a Nemzetközi Döntőn való
részvételre. A döntő helyszínét évről évre más település biztosítja azzal a céllal, hogy az
országok és a különböző települések között elősegítse az új kapcsolatok kialakulását, illetve
ápolja a már meglévőket, a sport és az egészséges életmód fontosságának előtérbe
helyezésének segítségével.

A 2011-es esztendőben az ideihez hasonlóan 10 elődöntőt szerveztünk, amelyeken 26 csapat
szerzett indulási jogot a Perkátán lebonyolított döntőre, köztük határon túli csapatok is.

A rendezvénysorozat elődöntői 2012-ben kilenc magyarországi, és két határon túli településen
kerülnek megrendezésre:

Elődöntők:
2012. május 1.

Arnót, Borsod-Abaúj-Zemplén megye (1.)

2012. június 2.

Vasegerszeg, Vas megye (2.)

2012. június 30.

Örménykút, Békés megye (3.)

2012. július 7.

Zsana, Bács-Kiskun megye (4.)

2012. július 14.

Rábapordány, Győr-Moson-Sopron megye (5.)

2012. július 21.

Mezőcsokonya, Somogy megye (6.)

2012. július 28.

Perkáta, Fejér megye (7.)

2012. augusztus 4.

Kisléta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (8.)

2012. augusztus 11. Tiszaszőlős, Jász-Nagykun-Szolnok megye (9.)
Határon túli elődöntők:
2012. május 19.

Uzon, Erdély

2012. július 14.

Diósförgepatony, Felvidék
Nemzetközi döntő:

2012. augusztus 17-18-19. Jászdózsa, Jász-Nagykun-Szolnok megye

A döntő első napján az egyéni versenyszámokban mérik össze erejüket a résztvevők. Ezen
próbák felelevenítik a régi népi játékokat, „virtuskodásokat”, és sikeres végrehajtásukhoz
feltétlenül szükséges az erő, a gyorsaság és nem utolsó sorban a jó csapatmunka valamint a
leleményesség.

Rönkforgatás
Csőtolás
Szánkóhúzás
Zsák-súly cipelés
Talicskatolás
Tejeskanna-cipelés
Hordólovaglás (Söröshordó-lovaglás)
Rönkhajítás
Gumiköpeny-hajítás
Bálagörgetés
Karikába-dobás
Gumicsizma-hajítás
Petrencésrúd-tartás
Sodrófahajítás
Saroglyatartás
Farkastartás
Homokzsáktöltés, árvízvédelmi védőfal építés
Malomkőgurítás
Kőgolyó súlypakolás
Söröshordó cipelés

A második napon a „kamion-húzást” illetve a váltó versenyt kell teljesíteniük a
résztvevőknek.

Nevezési feltételek: A csapatok 16 főt nevezhetnek, akikből minden versenyfeladatra a
csapatvezető jelöli ki azt a 10 fős létszámot, aki végrehajtja a feladatot. A 10 fős, éppen
feladatot teljesítő csapat összetétele mindenkor 4 nő és 6 férfi versenyző kell, hogy legyen.
Nevezési határidő: Az adott területi elődöntő előtt két héttel.
Nevezési díj: 25 000 Ft, befizetési határidő a területi elődöntő előtt 2 héttel.
A jelentkező csapatokat lakóhelyük lélekszáma alapján kategóriákba fogjuk sorolni.
A nevezéseket e-mailben az mttosz@mttosz.eu címre, postai úton pedig a 1105 Budapest, Dér
utca 16. címre várjuk. További információ a www.mttosz.eu oldalon illetve a 06 1 261 51 30as telefonszámon.
Díjazás: A területi elődöntőkön és a nemzetközi döntőben az első három helyezett értékes
serleg és érem díjazásban részesül. Minden területi elődöntőn, valamint a Nemzetközi döntőn
a legeredményesebb női és férfi versenyző különdíjban részesül.
Kiegészítő programok:
Egészséges életmód oktatás
Baleset és bűnmegelőzési oktatás
Természet és környezetvédelmi
oktatás

Sportbemutatók
Népi játékok
Kézműves foglalkozások

A Rendezvénysorozat Fővédnökei:

Dr. Kövér László, az országgyűlés elnöke
Dr. Pintér Sándor, belügyminiszter
Dr. Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter
Varga Mihály, miniszterelnökséget vezető államtitkár
Czene Attila, sportért felelős államtitkár
Dr. Simicskó István, HM parlamenti államtitkár
Tarlós István, Budapest főpolgármestere
Dr. Bakondi György tű. altábornagy, Országos Katasztrófavédelmi főigazgató
Dr. Túrós András, Országos Polgárőr Szövetség elnöke
Megyei Közgyűlés elnöke

A Rendezvénysorozat Védnökei:

Dr. Szerencsés István - Jászdózsa polgármestere
Kolozsi József - a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Polgárőr Szövetség elnöke
Tóth Tibor tű. alezredes - a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója
Dr. Ráduly István - Románia, Uzon polgármestere
Gálffy Szilárd, Szlovákia - Diósförgepatony polgármestere

A rendezvény kizárólagos tulajdonosa a Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szövetsége.

