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MÁTRA KUPA 2021. 

MŰLESIKLÓ VERSENY 
 

A Felsőmátrai DSE és a Kékesi Sas SK együttes rendezésében  

 
VERSENYKIÍRÁS 

 
A verseny időpontja:  2021. február  3. 
 
A verseny helyszíne:     Mátraszentistván Sípark 
 
A verseny neme:   Lány-fiú, női-férfi kétfutamos műlesiklás 
    A két futam minimális áttűzéssel lesz lebonyolítva!  
     
Előzmények: A Mátra Kupa, mint alpesi síverseny a hatvanas években jelent 
meg először. Az Újpesti Dózsa síszakosztálya által rendezett verseny volt 
amelyet a Kékes Északi lejtőjén rendeztek meg. Egy óriás-műlesikló és egy 
műlesikló versenyből állt. Az összetett eredmény nyertese volt a Mátra Kupa 
birtokosa egy éven keresztül, mert a Mátra Kupa vándorkupa volt. Volt olyan 
tél, amikor az óriás-műlesikló verseny célja az úgy nevezett Iglauer lejtő aljában 
volt, ami a ma ismert Északi lejtő folytatása volt...anno. Az Újpesti Dózsa 
síszakosztályának megszűnése után (1978) a Kékesi Sas SK, mint kékestetői 
síklub rendezte meg a versenyt. Az utolsó Kékesi Sas által rendezett verseny 
1996-ban volt. A 2000-es években a M.E.S.E. rendezte meg sok alkalommal a 
versenyt de már nem a Kékestetőn, hanem a mátraszentistváni Síparkban, mint 
esti, villanyfényes versenyt. A hagyományt a Magyar Sí Szöverseég vitte tovább 
szintén a Síparkban. Ezt a sorzatot szeretné folytatni a Felsőmátrai DSE,  aki a 
Kékesi Sas SK-val közösen rendezi meg a Mátra Kupát 2021-ben 
Mátraszentistvánban. A versenyt a Sípark vezetése mindenben támogatja.  
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A Mátra Kupa műlesikló verseny programja: 
 
2021. február 3.: 08:30 lift indulás (Early bird, kassza nyitás 8:00) 
 08:30-08:50 Pályanézés minden korcsoportnak 
 09:00 Rajt Gy I-II 1. futam, majd közvetlen a 2. futam   
 10:00 Rajt S I-II, Ifi, Feln. 1. futam, majd 2. futam 
  
 
Kategóriák: 
 
2011-2012 U10 (Gyerek I.)   lány-fiú  
2009-2010 U12 (Gyerek II.)   lány-fiú  
2007-2008 U14 (Serdülő I. versenyző) lány-fiú 
2005-2006 U16 (Serdülő II. versenyző) lány-fiú 
2000-2004 U21 (Ifi versenyző)  lány-fiú 
        -1999 Felnőtt versenyző   női-férfi 
 
Az U10-U12 korcsoport térdstanglival a többi korcsoport vékony karóval tűzött 
pályán versenyez. Az U10-U12 korcsoport lejjebbről indul. A cél azonos az SI-
SII-Ifi-Felnőtt pályával. A verseny tervezett pályája az „1-es” FIS pálya. 
 
Nevezés:  A Magyar Sí Szövetség tagegyesületéhez leigazolt versenyző  
 („A” vagy „B” kategóriás) 2021. február 1. 12:00 óráig, a 

felsomatraidse@gmail.com e-mail címen a pontos név, születési év, 
korcsoport, egyesület feltüntetésével! A számla igényt is itt kérjük 
megadni a pontos adatokkal (név, cím, adószám). 

 
A nevezés kizárólag online történhet! 
 
A nevezési díj és a felvonójegy egyesületenként a helyszínen fizetendő. Aki 
bankkártyával szeretne fizetni (csak felvonójegyet) 8:00 órától a kasszában 
teheti meg az eredeti árakon. Nevezési díj csak kp.-ban fizethető. 
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Aki a nevezési díjról, és a felvonójegy áráról áfás számát kér, e-mail-ben jelezze 
a felsomatraidse@gmail.com  a pontos adatokkal (név, cím, adószám...e-mail 
cím). 
 
Nevezési díj: 4000.- Ft/versenyző  

Liftjegy:   

Egész napos (8:30-16:30):  

- gyerek 14 éves korig: 5.000 Ft 

- diák 22 korig diákigazolvánnyal: 6000 Ft 

- felnőtt: 7.000 Ft 

Fél napos (8:30-13:00): 

- gyerek 14 éves korig 4.000 Ft 

- diák 22 éves korig diákigazolvánnyal: 5000 Ft 

- felnőtt: 6.000 Ft 

Plusz minden esetben 1000,- Ft kártya kaució. 
 
A rajtszámok és a felvonó jegyek a rajtban vehetők át a nevezési lap 
felmutatásával. 
   
Versenyigazgató:  Előházi Péter (Felsőmátrai DSE) 
Pálya: Rédecsi Gábor (Kékesi Sas SK) 
TD Síszövetség: Gótzy Antal (Kékesi Sas SK)  
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Díjazás: 1.-3. helyezett érem, minden induló oklevél díjazásban részesül.  
   
A versenyen csak érvényes síversenyzői balesetbiztosítással, és érvényes 
sportorvosi igazolással lehet elindulni. Bukósisak, sífék használata minden 
induló számára kötelező! A versenyen az Alpesi Versenyszabályok érvényesek! 
Amennyiben a verseny második futamát objektív okok miatt nem lehet 
megrendezni, akkor az eredményeket egy futam alapján hirdetjük ki! 
 
A versenyen mindenki (versenyző, edző, néző,rendező stb...) a saját 
felelősségére vesz részt. A versenyrendezőség a versenyen esetlegesen 
előforduló  balesetért felelősséget nem vállal. 
 
A Covid19 miatti különleges intézkedések: 
 
Mint ahogy azt mindenki tudja a szabályos maszkviselés (orrot és szájat 
eltakaró maszk), a távolságtartás és a kijárási korlátozás mindenkire nézve 
kötelező. Ezt figyelembe véve a versenyt úgy kell 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 és addig amíg kifújja 
magát. Ezután ismét kötelezően viselnie kell a maszkot. A rajtszámok, 
felvonó jegyek átvétele nyílt területen történik a kötelező távolság 
betartásával. Az eredményhirdetés az adott korcsoport versenyzőinek 
befutása után történik, úgy, hogy az első három kiszólított versenyző a 
megfelelő távolság megtartásával a célterület kijelölt helyére kiáll. Az 
érmek és oklevelek a verseny után a kluboknak lesznek elküldve. 
 
 
Előházi Péter,       Rédecsi Gábor 
Felsőmátrai DSE, Kékesi Sas SK 
 
2021. január 26. 


