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MEGHÍVÓ
Tisztelt Igazgató Úrhölgy! Tisztelt Igazgató Úr!
Örömmel szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy a Honvédelmi Sportszövetség, valamint a Honvédelmi
Minisztérium által támogatott HUSSAR RACE országos versenysorozat a Dunakanyarban, 2018.
november 11-én veszi kezdetét. A rendezvénnyel párhuzamosan ugyanezen a helyen, NagymarosTörökmezőn kerül megrendezésre a Magyar Íjász Szövetség országos bajnoksága is, amely a vadász és
történelmi íjászbemutatókon keresztül változatos, színes programokat biztosít november második
hétvégéjére.
A Hussar Race olyan hazafias nevelést szolgáló honvédelmi sportverseny sorozat, amely szorosan
kapcsolódik a hazafias nevelés elválaszthatatlan részét képező egyetemes és nemzeti huszárkultúrához.
A versenysorozat az 1848-49-as
megemlékezéseként indul útjára.

Forradalom

és

Szabadságharc

170.

évfordulójának

A HUSSAR RACE az egészség, a kitartás, a fegyelem, a küzdelem, a csapatmunka, az összetartás, az
akarat, a természet szeretetének több sportág tradícióját, hagyományát magába foglaló szabadidős és
versenysport rendezvénysorozat. A HUSSAR RACE elnevezést a világszerte ismert és generációk
példaként szolgáló újkori európai huszár kultúráról kapta.
Az évente 10-12 alkalommal és különböző helyszíneken megrendezésre kerülő versenysorozat elsősorban
az általános iskolás, a középiskolás és egyetemista korosztályt célozza meg 6-14, 15-19, 20-26 éves
korosztályok között, azonban a HUSSAR RACE program lehetőséget kínál arra is, hogy a rendezvény
akadálypályáit és annak részét képező helyszín feladatait óvodás korú gyermekek, felnőttek, vagy akár
csoportosan, családi csapatok formájában teljesítsék a résztvevők.
Az egyes korosztályok számára különböző hosszúságú és különböző fizikai és szellemi nehézségi
fokozatokkal rendelkező pályák és pálya állomások kerülnek kijelölésre, amelyek maradéktalanul –
valamennyi feladatukkal a honvédelmi és hazafias nevelést szolgálják.
A Törökmezőn megrendezésre kerülő sportprogram, illetve ifjúsági és családi versenysorozat elemei:
-

Természeti akadályfutás, és térképes tájékozódási futás.

-

Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc 10 kiemelkedő eseményéhez, magyar nemzeti
huszárkultúrához kapcsolódó ügyességi feladatok.

-

Történelmi íjászathoz és lövészethez kapcsolódó feladatok.

-

Huszártusa – harcművészetekhez, küzdősporthoz, vívás kapcsolódó feladatok.

-

Elsősegélynyújtáshoz, életmentéshez kapcsolódó feladatok.

A Hussar Race szervezői és Nagymaros Város Önkormányzata több mint ezer fiatalt és családtagjait várja a
Nagymaros-Törökmezőn 2018. november 11-én 9 órakor kezdődő versenyre. A különböző nehézségű
pályaszakaszokra a www.hussarrace.hu weboldalon lehet nevezéseket leadni.
A rendezvényen és a versenyeken való részvétel díjtalan! A versenyen résztvevőket ezen felül
ingyenes meleg tea és forró babgulyás várja a Törökmező Kalandparkban.
A Hussar Race védnökei: Dr. Beer Miklós püspök, Dr. Rétvári Bence államtitkár, országgyűlési
képviselő
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Programok, amelyre sok szeretettel várjuk az iskola növendékeit és családtagjaikat:
8.00-8.45 Érkezés Törökmezőre – forró tea – VIP sátor
9.35 Hussar Race tájékoztató a versenyekről, a versenypályákról
9.45 Bemelegítés és felkészülés, folyamatosan forró tea kijelölt helyszínen, a később indulók és
családtagok számára animációs programok
11:00 Ünnepélyes megnyitó
·

Polgármesteri köszöntő

·

Államtitkári köszöntő

·

Megemlékezés a Hősök Napjára – az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Hőseire –
Ökomenikus Istentisztelet – Váci Egyházmegye és Nagymarosi Rk. Plébánia

10.00 – 8 km-es verseny indulás Első kör
10.20 – 8 km-es verseny indulás Második kör
10.40 – 5 km-es verseny indulás harmadik kör
11.00 – 5 km-es verseny indulás Negyedik kör
11.20 – Gyerek verseny indulás Első kör
11.40 – Gyerek verseny indulás Második kör
12.30-ig animációs programok a Turistaházban és a Kalandparkban (verseny kívüli – gyermekek, családok
részére)
12.00-13.00 Huszárgulyás és forró kenyér – EBÉD (VIP sátor)
13.30 Ünnepélyes Mária Kápolna – alapkő letétel és szentelés
14.00-15.00 Ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztók
17.00 – Hussar Race rendezvény záró program
Animációs és kísérő programjaink:
-

Magyar Íjász Szövetség országos bajnoksága – Vadászati és történelmi íjászat
Huszár csákó és huszár kard készítés
Huszár hagyományőrző bemutató
Rajzverseny
Állatkert és állatsimogató
Közlekedésbiztonsági - kresz és kerékpáros program
Önvédelmi és harcművészeti program
Íjász bemutató
Kézműves műhely, gipszöntés, ékszerkészítés
Elsősegélynyújtás
Gasztronómia

Örömünkre szolgálna, ha Igazgató Úrhölgy / Igazgató Úr, valamint az iskola növendékei és családtagjai
részt tudnának venni a Dunakanyar ezen kiemelkedő természetturisztikai és természeti sport rendezvényén.
Számítva az Ön, valamint az iskolák növendékeinek, családtagjainak részvételére - Tisztelettel:
Nagymaros, 2018-10-31.
Petrovics László
Nagymaros Város
polgármestere

Nagy László
Hussar Race
főszervező

