
VASAS SÍKUPA 2019VASAS SÍKUPA 2019

Verseny időpontja:  2019. december 22. vasárnap   Rendező:  VASAS SC
Verseny helyszíne:  Grebenzen-St. Lambrecht, Steiermark/Aut  Technika:  Magyar SÍ Szövetség
Versenyszám:  Profi-Szlalom     Verseny TD:  Bozóki György
Verseny orvosi szolgálat: Bergrettung St. Lambrecht    Versenyigazgató: Tóth Zalán

Kategóriák

"B" kategóriás: U6  (2014-2015)  U8  (2012-2013)   Fiú / Leány
                      U10  (2010-2011)  U12  (2008-2009)   Fiú / Leány
                      U14  (2006-2007)  U16  (2004-2005)   Fiú / Leány
                      U21  (1999-2003)  Masters I. (1985-1998)   Férfi / Női
                      Masters II. (1965-1984)  Masters III. (1955-1964)   Férfi / Női
   Masters IV. (1945-1954)  Masters V. (        -1944)   Férfi / Női
   
"A" kategóriás: U14  (2006-2007)  U16  (2004-2005)   Fiú / Leány   
                      U21  (1999-2003)  Felnőtt (        -1998)   Férfi / Női  
  

Program

2019. december 21.:  16:00 – technikai értekezlet a célházban                                                         
     (Grebenzen, 8813 St. Lambrecht, Ausztria)
2019. december 22.:  8:45-9:15 – rajtszám átvétele a versenyirodában célházban
                                      9:15-9:45 – pályanézés
                                      10:00 – Profi-Szlalom verseny rajtja
    A pálya óriás műlesikló (27mm, dupla stangli zászlóval) kapuval,
   12-15 méteres kaputávolságokkal lesz kitűzve.        
   "B" kategóriás versenyzőknek egy, "A" kategóriás versenyzőknek kétfutamos a verseny.
Eredményhirdetés:  A verseny lefutása után kb. két órával a célház előtti területen.
Díjazás:   Kategóriánként és nemenként I. helyezett kupa, II.-III. helyezett érem
    + minden helyezett oklevelet kap.

Nevezés, információ (szállás, síbérlet): 2019. december 20-ig az alábbi elérhetőségen:
• E-mail:   tatar.annamaria@tandtsport.hu
• Személyesen:  TandTsport bolt, II.ker. Lövőház u. 16/a
• Telefonon:   Tatár Annamária + 36 70 3760660
• Nevezési határidő:   2019. december 20. péntek 17:00 óráig. Helyszínen nevezni nem lehet!

Nevezési díj: 3.000.-Ft /fő, amit a rajtszám átvételekor kell befizetni.
A versenyen csak érvényes sportorvosi igazolással és balesetbiztosítás birtokában indulhatnak a versenyzők. Az U6-U8-U10-U12 
korcsoportokban háziorvosi igazolás is elfogadható. A versenybíróság minden versenyzőnek ellenőrizni fogja a sportorvosi 
igazolását vagy a háziorvosi igazolását a technikai értekezleten, illetve a rajtszám átvételekor. Az a versenyző, aki nem 
rendelkezik érvényes igazolással, nem indulhat a versenyen! Minden versenyszámban a bukósisak, sífék használata kötelező!
Egyéb tekintetben a mindenkori Magyar Sí Szövetség Alpesi Verseny Szabályai érvényesek! Felnevezett versenyzők a szabályban 
rájuk vonatkozó felszerelést kötelesek használni! A versenyen mindenki (versenyző, edző, néző, rendező stb...) a saját 
felelősségére vesz részt. A versenyrendezőség a versenyen esetlegesen előforduló balesetekért, illetve ezekkel kapcsolatban 
másoknak okozott károkért semmiféle felelősséget nem vállal.

Óvás: a futam vége után 15 perccel a zsűrinél írásban lehet benyújtani. Az óvás díja 15.000.-Ft, amit a benyújtáskor a zsűrinél kell 
befizetni. Amennyiben a zsűri az óvásnak helyt ad, a befizetett összeg visszajár. A versenyen az orvosi felügyeletet a célterületnél 
tartózkodó Bergrettung St. Lambrecht végzi.

Tóth Zalán
Vasas SC

Budapest, 2019. 11. 20.

Versenykiírás
Magyar Kupa versenysorozat része


