
 
 

 
 

     
 

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

A 2019.-évi Ifjúsági és Felnőtt Országos Alpesi Síbajnokságról, 
 

 
 
A verseny neve :  Ifjúsági és Felnőtt Alpesi Országos Bajnokság  
 
Rendezője :  Magyar Sí Szövetség 
 

 Helye :  St. Lambrecht / Ausztria 
 
 Időpontja :  2019. február 28.- március 01.-ig 
 
 Versenyszámok:  műlesiklás és óriásműlesiklás 
  

Célja :  A verseny az ifjúsági és felnőtt egyéni bajnoki, ifjúsági és felnőtt 
összetett egyéni bajnoki, valamint, három fős csapatokkal az ifjúsági 
és felnőtt csapatbajnoki címekért folyik. Összetett verseny értékelése 
az SL illetve GS alpesi verseny időeredményének összege alapján, 
történik.                   

  
  

Nevezhető versenyzők: 
     
Felnőttek: 1997 és előtte születettek, felnevezhetők az 1998-2002-es ifik, 

valamint csak az  U16 serdülők idősebb évjárata (2003). 
Ifjúságiak: 1998 és 2002 között születettek, valamint felnevezhetők az , U14 U16  

serdülők. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Nevezési feltételek: 
 
Nevezhető a Magyar Sí Szövetség tagegyesületéhez leigazolt, érvényes sportorvosi 
igazolással és 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!  
 
Nevezés: 
 
Nevezési határidő: 2019. február 26. 24:00h-ig az erre a célra rendszeresített nevezési 
lapon (www.skihungary.hu oldalról letölthető) feltüntetve a versenyző nevét, 
egyesületét, születési évét, adott versenyszámban elért rangsorpontját. Nevezés 
kizárólag elektronikusan az office@skihungary.hu címen Ifi-Felnőtt OB nevezés 2019 
tárgyi megjelöléssel. A verseny helyszínén nevezést nem fogadunk el. Ha az adott 
formanyomtatvány nem elérhető a felsorolt adatokkal bármilyen formában lehet nevezni. 
 
Nevezési díj:  
 
Egységesen, minden benevezett versenyző után 3000.- Ft. vag 10.- Euro 
(Egy nevezés az összes versenyre érvényes.) 
 
Díjazás:  
 
Egyéni 1.-3. helyezett érem díjazásben részesül.  
 
Felszerelés, szabályok: 
  
Minden versenyszámban  a bukósisak, sífék használata kötelező! 
Egyéb tekintetben a mindenkor érvényes Magyar Sí Szövetségi Alpesi Verseny 
Szabályok érvényesek! 
 
Felnevezett versenyzők a szabályban  rájuk vonatkozó  felszerelést használhatják! 
 
 



 
 

 
 

Rendezőség: 
 
MSíSz TD.    : Bozóki György  
Verseny igazgató   : Gótzy Antal    
Verseny titkár   :  Berecz Béla   
Időmérés, adatfeldolgozás : Magyar Sí Szövetség 
 
A verseny programja: 
 

2019. 02. 27. 15:00h Technikai értekezlet (Felnőtt és ifi OB mindkét napjára, célház)  
 
2019. 02. 28. A verseny pontos programját a technikai értekezleten határozzuk meg!  
   

   
2019. 03. 01. A verseny pontos programját a technikai értekezleten határozzuk meg! 

 
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 2019. február 15.           Barta Csaba  Gótzy Antal s.k. 
                                     Alpesi Bizottság  


