A MHKHSZ KIKÉPZÉSI ÉS MINŐSÍTÉSI RENDSZERE
KIÍRÁS-2016

Célok:
- a MHKHSZ tagegyesületeinek továbbképzése
-„közös nyelv” által egységes végrehajtás a rendezvényeken
- a katonai hagyományőrzés színvonalának növelése, a komplex
kiképzettség elérésének érdekében
- a pályázatokon való eredményes részvétel
Általános tudnivalók:
- 2016 évben kizárólag az alapminősítés megszerzése a reális cél!
- Az alapminősítés megléte a jövőben a HM pályázatok és a szövetségi
támogatások elbírálásának szempontját képezi.
- Az alapminősítés értékelése küllemi csapatszemle és alaki
feladatsorok alapján történik.
- A küllemi szempontokat elsősorban a korabeli öltözködési és
felszerelési utasítások definiálják, korszakonként és fegyvernemenként.
Elbírálásra kerül az ápoltság, viselkedés, a ruházat, felszerelés (ló
felszerelés), fegyverzet megléte, teljessége, állapota, korhűsége, ill. a
csapat egységessége. A bábolnai konferencia táblázatai és segédanyagai
hamarosan a csapatok rendelkezésére állnak.
- Az alaki feladatsorok (Gyalogos alaki feladatsor, Lovas alaki feladatsor)
szolgálati és gyakorlati szabályzatok alapján készülnek és a későbbiekben
közzétételre kerülnek.(A tüzérekre a gyalogos alaki feladatsor
vonatkozik!)
- Az elméleti, a fegyveres és az általános katonai szempontok szerinti
minősítés a 2017 év feladata lesz, ahol magasabb szintű (bronz, ezüst,
arany) besorolások érhetők el.
- A minősítések minden esetben a szövetség és a HM által kijelölt
szakértői bizottságok közreműködésével történnek.
A szakértői bizottságba az alábbi személyek felkérését tervezzük:

Ruházat, felszerelés, fegyverzet:
- Dr. Kovács Vilmos
- Dr. Ságvári György
- Dr. Baczoni Tamás
- Dr. Kedves Gyula
- Dr. Csikány Tamás
Gyalogsági alaki:
- Ádám Barnabás
- Igler Attila
Lovassági alaki:
- Győrffy- Villám András
- Balogh Zoltán
- Tuska Pál
- Érvényes minősítés megszerzéséhez, a szóban forgó tagegyesület
bevethető/bevetésre kerülő állomány legalább 80%-ának (de
minimum 4 főnek) kell a minősítésen eredményesen részt
venni.
- A MHKHSZ által szervezett közös kiképzések a minősítéseken történő
eredményes részvétel érdekében történnek, ezért a kiképzésekre való
jelentkezés előfeltétele a minősítésre való nevezés!
Tervezett időpontok és helyszínek:
K1- Április 23-24. Komárom- Gyalogsági és tüzérségi kiképzés
Május 07- 08. Bábolna - Lovassági kiképzés
K2- Június 11-12. Kecskemét- Gyalogsági és tüzérségi kiképzés
Június 11-12. Hortobágy- Lovassági kiképzés
---------------------------------------------------------------------------

M1- Augusztus 20-21. Nagycenk- Összfegyvernemi minősítő

M2- Október 01-02. Komárom- Gyalogsági és tüzérségi
pótminősítő
Október 08-09. Hortobágy- Lovassági pótminősítő
--------------------------------------------------------------------------Költségviselés: A résztvevők és a lovak elhelyezése, ellátása, a
kiképzést valamint a minősítést végző személyek tevékenységének
honorálása szövetségi költségvetésből történik.
Az utazás és ló szállítás költségeinek térítésére fedezet jelen állás szerint
nem áll rendelkezésre.
A MHKHSZ vezetősége keresi az esetleges lehetőségeket üzemanyag
hozzájárulás kifizetésére. (pályázatok, támogatók, stb.)
Ha adott csapat a nevezés ellenére –bármilyen okból- minősítésen nem
vesz részt, akkor a szövetség által szervezett kiképzésen való részvétel
ráeső önköltségét a MHKHSZ részére vissza kell fizetnie.
Felelősség: A kiképzéseken és a minősítőkön való részvétel saját
felelősségre történik. A 18 év alatti versenyzők esetében írásos szülői
felelősségvállalási nyilatkozatot kérünk, a jelentkezéssel/nevezéssel
egyidejűleg! A részvevők az általuk, ill. lovuk által okozott károkért teljes
anyagi felelősséggel tartoznak!
Állategészségügyi előírások: Ló útlevél, 1 éven belüli fertőző
kevésvérűségre és 3 éven belüli takonykórra vonatkozó negatív
vérvizsgálati eredmény és 6 hónapon belüli ló- influenza elleni védőoltás
megléte. A fenti előírások betartása a kiképzéseken és minősítéseken
való részvétel előfeltétele!

A kiképzésekre és minősítőkre a nevezés legkésőbb 2016.
02.28. 20 00-ig, a dátumok és helyszínek valamint a teljes egyesületi
tagnévsor és a résztvevő csapattagok neveinek és születési dátumának
megadásával, e-mailben történik. (sopronihuszar@sopronihuszar.hu)

A változtatások jogát a MHKHSZ vezetősége fenntartja!

Sopron, 2016.01.25.

A kiírást összeállította: Grubits Róbert huszár kapitány
MHKHSZ alelnök
06 20 3599830

