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MÁTRA KUPA 2019. 
nyílt pontszerző és rangsoroló 

MŰLESIKLÓ VERSENY  
VERSENYKIÍRÁS 

 

A verseny időpontja:  2019. február 14. 

A verseny rendezője: Kékesi Sas 

A verseny helyszíne: Mátraszentistván Sípark  I. pálya 

A verseny neme:   Lány-fiú, női-férfi kétfutamos műlesiklás 

     

A Mátra Kupa műlesikló verseny programja: 

 

2019. február 13.: 8:30-tól síbérlet fizetés és osztás, rajtszám osztás 

 9:15-9:45 Pályanézés 

 10:00  Rajt U10 – Felnőtt női és férfi I. futam 

 12:00  Rajt U10 – Felnőtt női és férfi II. futam 

 13:30  Díjkiosztó 

Kategóriák: 

2009-2010 U10 (Gyer. I.)  lány-fiú (a magasabb korcsoportokkal együtt) 

2007-2008 U12 (Gyer. II.)  lány-fiú (a magasabb korcsoportokkal együtt) 

2005-2006 U14 (Serd. I. vers.) lány-fiú (pontszerző és rangsoroló) 

2003-2004 U16 (Serd. II. vers.) lány-fiú (pontszerző és rangsoroló) 

1998-2002 U21 (Ifj. vers.)  lány-fiú (pontszerző és rangsoroló) 

        -1997 Felnőtt versenyző  női-férfi (pontszerző és rangsoroló) 

A versenyen az U10 és U12 korcsoport a magasabb korcsoportokkal azonos pá-

lyában indul és részükre nem lesz külön pálya tűzve. 

Nevezés:  A Magyar Sí Szövetség tagegyesületéhez leigazolt versenyző  

 („A” vagy „B” kategóriás) 2019. február 11. 24:00 h-ig, az 

info@audioszerviz.hu címen a pontos név, születési év, korcsoport, egye-

sület feltüntetésével! 

 Mivel a Mátra Kupa nyíltverseny egyesületen kívüliek is indulhatnak. 

A nevezés csak a nevezési díj befizetésével tekinthető érvényesnek, melyet 2019. feb-

ruár 14.-én 8:30 órától - a rajtszám átvételkor lehet kifizetni. 

 

Nevezési díj: 2500 Ft/versenyző 

 

Liftjegy:  A versenyre szóló kedvezményes jegy árát az átvételkor közöljük 

 a kártya kaució 1000 Ft, a kártyát a pénztárnál lehet visszaváltani 

 A jegyek a versenyirodán vehetők át! 

   



KÉKESI SAS Télisport és Szabadidő Egyesület 
Alapítva: 1967. 

 

 

 

 

Versenyigazgató:  Gótzy Antal, T.: +36309500350 

 

TD Síszövetség: később kerül kijelölésre 

 

Díjazás: 1.-3. helyezett érem!  

   
A versenyen csak érvényes sí-versenyzői 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 fele-

lősséget nem vállal. 

 

Kérünk minden érdekeltet, hogy figyelje a Szövetség honlapját!!! 

A Rendező a versenyprogram változtatásának jogát fenntartja! 

 

Gótzy Antal (Kékesi Sas) 

Alpesi Szakágvezető 

 

 

2019. január 31. 


