
Alpesi sí Diákolimpia 2020.    

    
          

2020. február 17.-18.-19. 
  

Helyszín: Mátraszentistván  

   FIS sípálya, vagy hóviszonyoktól  

    megközelíthető: a „B” síliftel 

     a sílift mindhárom napon 9.30-kor indul 

(Az interneten található sítérképen minden további hivatkozott jelölés megtalálható.) 
 

A versenyiroda helyszíne mindhárom nap az „L” lift alsó állomásánál lévő 

    KÖRBÁR 

A versenyiroda nyitva tartása: mind három napon 7.30 és 10 óra között 

Versenyirodában történik 

- a nevezési lapok leadása és ellenőrzése;  

- a nevezési díj befizetése; 

- a rajtszámok átvétele. 
 

A nevezési lapnak tartalmaznia kell az iskolalátogatási és az orvosi igazolást. Az orvosi 

igazolást külön papíron is be lehet mutatni. (A 215/2004. számú korm.rend. vonatkozó 

szakaszai szerint.)  

 

A napi versenyprogram: 

2020. február 17. hétfő óriás-műlesiklás –egy futam - az I. és II. korcsoport részére 

  - 9.45 – 10.15 pályanézés 

  - 10.30 - Diákolimpia megnyitó 

  - 10.40 - a verseny rajtja 

2020. február 18. kedd óriás-műlesiklás egy futam a III és IV. korcsoport részére 

- 9.45 – 10.15 pályanézés 

- 10.30 – a verseny rajtja 

2020. február 19. szerda óriás-műlesiklás két futam a V. és VI. korcsoport részére 

  (a pályaviszonyoktól függően egy futam is lehetséges) 

- 9.45 – 10.15 pályanézés 

- 10.30 – a verseny rajtja 

(A lebonyolítás napi időpontjaiban még lehetnek változások.) 

Eredményhirdetés mindhárom napon 15.00 órakor a KÖRBÁR előtt. 
 

Rajtszámok leadása mindhárom nap a célnál történik. A rajtszámok elvesztésének a 

pótlás díja 50 000 Ft, a rongálódás díja a sérülés mértékétől függően 5-8000 Ft, melyet a 

versenyző iskolájának kell kifizetnie. 
 

Síbérletek ára naponta:  

- 14 éves korig versenyzők részére (9.30-16.30 között)  5500 Ft/fő 

- 14 éves kor felett (9.30-16.30 között)    6000 Ft/fő 

A napi jegyeket a pénztárnál kell megvenni!!! 
 

A versenyen mindenki (versenyző, edző, néző, rendező stb...) a saját felelősségére vesz 

részt. A versenyrendezőség a versenyen esetlegesen előforduló balesetért felelősséget 

nem vállal! 

A versenyek lebonyolítása a Magyar Sí Szövetség alpesi versenyszabályzata szerint történik. 
 

Túracipővel a sípályára lépni TILOS a nézőknek! 

 


