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Kiemelt sportesemények

A bv. intézetek, intézmények által megszervezett sport- 
versenyek közül megkülönböztetett figyelem irányul 
a büntetés-végrehajtási szervezet országos pontszer
ző versenyeire. A szokásos versenyszámokhoz -

járőrverseny, dzsúdó, kispályás labdarúgás, lövészet, 
sakk, terepfutás - az idén, a tavalyi évhez hasonlóan 
szolgálatikutya-verseny is társult. A sportversenyeket a 
szolgálatikutya-verseny kivételével a Bv. Szervezet Ok
tatási Központja rendezte meg.

Április 11-én tartották meg a büntetés-végrehaj- 
tási szervezet országos terepfutó bajnokságát 
a Bv. Szervezet Oktatási Központjában, amelyen 31 bv. 
szerv közel hatszáz versenyzője vett részt. A csapat- 
versenyt a Fővárosi Bv. Intézet versenyzői nyerték meg.

Május 30-án bonyolították le a Márianosztrai Fegyház 
és Börtön lőterén a járőrbajnokságot. A rendezvényen 
22 bv. szerv csapata, 66 fővel vett részt. A bajnokság 
első helyezettje a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet 
székesfehérvári objektumának csapata lett.
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A kispályás labdarúgó bajnokság döntőjét június A Fiatalkorúak Bv. Intézete szervezésében hatodik alka-
13-án rendezték meg az ORFK RSZKK Vágóhíd ut- lommal rendezték meg Tökölön a büntetés-végrehajtás
cai Sporttelepén. A versenyen a regionális baj- országos szolgálati kutya versenyét október 5-én, ame-

nokságok győztesei, hat bv. szerv 
csapata mérkőzött meg egymással. Afoci- 
tornát a Pálhalmai Országos Bv. Intézet 
csapata nyerte.

Szeptember 12-én a Márianosztrai Fegy
ház és Börtön lőterén rendezték meg a 
büntetés-végrehajtási szervezet 2012. 
évi országos lőbajnokságát. A meg
mérettetésen 29 bv. szerv 116 versenyző
je vett részt. A lőbajnokság nyertes 
csapata a Szegedi Fegyház és Börtön 
lett.
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lyen 14 magyar és egy szlovák csapat vett részt, ösz- 
szesen 40 kutyavezető mérte össze tudását. A csapat- 
verseny a tököli csapat győzelmével zárult.

Október 10-én a Bv. Szervezet Oktatási Központjában 
bonyolították le a sakkbajnokságot a regionális selej
tezőket megnyert öt bv. intézet versenyzőinek rész
vételével. A bajnokság első helyezettje a Közép-dunántúli 
Országos Bv. Intézet csapata lett.

A büntetés-végrehajtási szervezet 2012. évi országos 
dzsúdó bajnokságát -16 bv. intézet 163 versenyzőjének 
részvételével - az LITE Megyeri úti dzsúdó termében ren
dezték meg november 14-én. A versenyt a Szegedi Fegy
ház és Börtön csapata nyerte meg.

A Belügyminisztérium és a rendészeti szervek állományá
ba tartozó, kiemelkedő kiképzési tevékenységet folytató 
és sporteredményeket elért beosztottak elismerésére, 
valamint a 2012. évi országos pontszerző bajnokság díj
átadó ünnepségére december 15-én, Siófokon került 
sor. A díjakat Kontrát Károly parlamenti államtitkár, 
Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos parancs
nok, Zsinka András, a Belügyminisztérium Személyügyi 
Főosztályának vezetője, dr. Lajtár József r. vezérőrnagy, 
az országos rendőrfőkapitány gazdasági helyettese és dr. 
Tollár Tibor tű. dandártábornok, az Országos Katasztró
favédelmi Főigazgatóság gazdasági helyettese adta át. A 
büntetés-végrehajtás 2012. évi pontszerző bajnokságát 
a Fővárosi Bv. Intézet nyerte meg. A Belügyminisztéri
um Tanintézeti Országos Sportbajnokságának összesített 
pontversenyében a Bv. Szervezet Oktatási Központja a 
VI. helyezést érte el.
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