
 
 
 

ROZMARING KUPA – Kovács Barnabás Emlékverseny 

 

Rangsoroló és szabadidő verseny, a Magyar Kupa versenysorozat 
része 

 
        VERSENYKIÍRÁS 

 
 
Verseny időpontja:   2021. február 4. Rendező: Rozmaring SE 
Verseny helyszíne:   Mátraszentistván Sípark  
Versenyigazgató:   Nagy Csaba  MSíSZ TD: Berecz Béla 
Versenyorvosi szolgálat:  Dr. Barta Csaba 
 
Kategóriák: 
 
B kat.            U 6   (2015-2016) U 8  (2013-2014)                     Fiú / Leány  
és szabadidő   U10  (2011-2012)   U12  (2009-2010)        Fiú / Leány 
                    U 14 (2007-2008)    U16  (2005-2006)                    Fiú / Leány 
                    U 21 (2000-2004)    Masters I. (1986-1999)             Férfi / Nő 
                    Masters II. (1966-1985) Masters III. (1956-1965)      Férfi / Nő 
                    Masters IV. (1946-1955) Masters V. (-1945)              Férfi / Nő 
 
A kat.:      U14 (2007-2008) U16   (2005-2006)         Fiú / Leány 

U21   (2000-2004) Felnőtt    (-1999)  Férfi / Nő 
Mozgáskorlátozott, látássérült, hallássérült       Férfi / Nő 

 

Program: 
 

2021. február 3.   17:30 – technikai értekezlet online  
   ZOOM link: https://semmelweis.zoom.us/j/93138149338  
 
2021. február 4.  profi szlalom verseny U10, U12 és idősebb A kat. igazolt versenyzőknek két   
                          futam, B kat. és szabadidő sportolóknak egy futam. 
 
Eredményhirdetés:  A verseny befejezése után, korosztályok és nem szerint az I-II-III. helyezettek                    

célterületre történő kiszólításával, fizikai kontakt nélkül. 
  

Díjazás:   I.–II.–III. helyezett érem, I.-VI. helyezett oklevél, amit a kluboknak küldünk 
el. U6-U8 kategóriában minden versenyző kap oklevelet. 

 
Érdeklődés:    +3620 925 7030 Kovács Gedeon, +3630 931 1271 Nagy Csaba 
 
Nevezés: igazolt versenyzők esetében kizárólag online nevezésre van lehetőség! Nevezéseket csak a 
versenyzők klubjaitól, a versenyzők adatainak (név, születési idő, kategória) feltüntetésével 
fogadunk el és  2021. február 2-án 12 óráig elektronikus levélben kérjük elküldeni azokat a 
kingahun@yahoo.com címre. A szabadidő és B kat.  versenyzők  a verseny napján 9 és 10 óra 
között a versenyirodán nevezhetnek.. Ők egyéni indulóként – klub megjelölés nélkül – vesznek részt 
a versenyen.  

     
Nevezési díj: 4.000 Ft/fő. 
 
A rajtszámokat a klubok a verseny előtt a versenyirodán vehetik át. A B kat. és egyéni szabadidő 
versenyzők érkezési sorrendben, nevezésük alkalmával kapják meg rajtszámukat. A nevezési díjat a 
rajtszámok átvételekor kell befizetni. A COVID miatt a klubok egyenként és egy fővel mehetnek a 
versenyirodába. Síbérlet a kasszánál vásárolható reggel 8 órától.  
 

http://kekeskutato.hu/bemutatkozas.php
http://kekeskutato.hu/bemutatkozas.php
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A verseny lebonyolítása a Magyar Sí Szövetség Alpesi Versenyszabályzata szerint történik. 
  
A versenyen a versenyzők csak érvényes sportorvosi igazolással és valamennyi induló csak 
felelősségi kárra is kiterjedő érvényes balesetbiztosítás birtokában indulhatnak. 
 
A versenyen mindenki (versenyző, kísérő, rendező, stb.) saját felelősségére vesz részt. 
 
A versenyrendező a versenyen esetlegesen előforduló balesetekért, illetve ezekkel kapcsolatban 
másoknak okozott károkért semmiféle felelősséget nem vállal. 
 
Covid 19 egészségügyi előírások:  
 
A síelés és a snowboardozás egyéni szabadtéri sportnak minősül. A Mátraszentistván Sípark a 
hatályos járványügyi rendelkezéseket szigorúan betartja és betartatja a területére belépő minden 
vendéggel! Fokozott egészségügyi biztonsági intézkedést (COVID-19 PROTOKOLL) vezettek be a 
létesítmény látogatói és az ott dolgozó kollégáik egészségének megőrzése érdekében. Részletek: 
https://www.sipark.hu/fooldal  
 
A szabályos maszkviselés (orrot és szájat eltakaró maszk), a távolságtartás, a higiéniás szabályok és 
a kijárási korlátozás mindenkire nézve kötelező. Ezt figyelembe véve a versenyt úgy szeretnénk 
megrendezni, hogy minden résztvevő legkésőbb este 8 órára biztonságosan haza érkezhessen.  
A sípályán a maszk viselése kötelező! Ez alól kivételt képez a rajtba beálló, a pályán haladó 
versenyző egészen a célba érkezésig, illetve amíg ott kifújja magát. Ezt követően ismét kötelezően 
viselnie kell a maszkot. A rajtszámok átvétele nyílt területen történik a kötelező távolság 
betartásával. Az eredményhirdetés az adott korcsoport versenyzőinek befutása után történik úgy, 
hogy a kiszólított  első, második és harmadik helyezett versenyző a megfelelő távolság 
megtartásával a célterület kijelölt helyére kiáll. Az érmek és oklevelek a verseny után a kluboknak 
lesznek elküldve. 
 
A verseny előtt kérjük olvassa el az aktuális információkat a koronavirus.gov.hu oldalon! 
 
 
 
 
 
Budapest, 2021.01.26.  
 
 
 
 
                   Kovács Gedeon  
          Rozmaring SE 
 

https://www.sipark.hu/fooldal
https://koronavirus.gov.hu/korlatozasok

