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V  E  R  S  E  N  Y  K  I  Í  R  Á  S 

 
A 2020.-évi Országos Alpesi Sí Csapatbajnokságról 

 
A verseny neve :  Alpesi Csapat OB. 
Rendezője  :  Magyar Sí Szövetség 

 Helye  :  St. Lambrecht / Steiermark / Ausztria 
 Időpontja  :  2020. március 04. 
 Versenyszám : profi műlesiklás, két futamban, azonos pályán 

Célja         :  A verseny az Alpesi Csapatbajnoki címért folyik.               
  

Nevezhető csapatok: 
 
Minden csapatnak vegyesnek kell lennie (min. egy női lletve egy férfi tag), valamint egy 
gyermek korú versenyzőt is ki kell állítania. A sorsolásnál az induló csapat döntheti el az 
első, második, illetve harmadik sorban iduló tagját. Az egyes sorokban indulók sorsolva 
lesznek. A második futamban az egyes sorok fordított időrendben indulnak. Az 
eredmény mindhárom csapattag időeredményének összegzése alapján történik. A 
csapatok elsődlegesen a klubokon belül állnak össze azonban lehetőség van klubokon 
kívüli „vegyes” csapat nevezésére is a fenti összeállítási feltétellel és fantázia néven. 
 
Nevezési feltételek: 
 
Nevezhető a Magyar Sí Szövetség tagegyesületéhez leigazolt, érvényes sportorvosi 
igazolással és érvényes külföldre szóló sí versenyzésre is érvényes balesetbiztosítással 
rendelkező versenyző. Az előző feltételek meglétét a verseny előtti technikai 
értekezleten a rendezőség ellenőrzi, és hiányosság esetén a rajtengedélyt 
megvonhatja!  
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Nevezés:  
 
2020. 03. 02. 24:00 óráig az erre a célra rendszeresített elektronikus nevezési lapon 
(www.skihungary.hu oldalról letölthető) feltüntetve a versenyző csapat nevét, 
összeállítását. Nevezési cím: kizárólag e-mailben az office@skihungary.hu – 
csapatverseny nevezés OB 2020 tárgyi megjelöléssel- címen. Ha az adott 
formanyomtatvány nem elérhető a felsorolt adatokkal bármilyen formában lehet nevezni. 
 
Nevezési díj:  
 
Egységesen, minden benevezett versenyző után 3000.- Ft. (vagy 10 Euro) 
(Egy nevezés az összes versenyre érvényes.) 
 
Díjazás: Első három csapat érem díjazásban részesül. 
 
Felszerelés, versenyszabályok:  
Minden versenyzőnek a bukósisak, sífék használata kötelező! 
Egyéb tekintetben a Magyar Sí Szövetség érvényben lévő Alpesi Versenyszabályzata 
érvényes. 
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Rendezőség: 
 
MSíSz TD.    : ????? 
Verseny igazgató   : GótzyAntal 
Verseny titkár   :  Berecz Béla 
Adatfeldolgozás, időmérés : Magyar Sí Szövetség 
 
A verseny programja: 
 

2020. 03. 03. 16:00h Technikai értekezlet  (Célház)  
  

2020. 03. 04. 10:00h csapatverseny rajt 
   13:00h Díjkiosztó csapatverseny 
 
A versenyen mindenki (versenyző, edző, néző, rendező stb...) a saját felelősségére 
vesz részt. A versenyrendezőség a versenyen esetlegesen előforduló  balesetért 
felelősséget nem vállal. 
 
A Magyar Sí Szövetség az esetleges programváltoztatás jogát az időjárási illetve 
egyéb objektív okok miatt fenntartja!  
 
Budapest 2020. február 13.           Barta Csaba, Gótzy Antal s.k. 
                                           Alpesi Bizottság 


