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MAGYAR SÍROLLER KUPA VERSENYKIÍRÁS 2021. 

 

A verseny sorozat célja 

A Magyar Síroller Kupa újraindításával szeretnénk több versenyzési lehetőséget biztosítani felnőtt- és 

utánpótláskorú sífutó és biatlon versenyzőinknek, továbbá a sportágat kedvelő amatőr sportolóknak 

a nyári időszakban. 

Kategóriák, korosztályok 

Kategóriák 

”A” kategória: versenyengedéllyel rendelkező, igazolt versenyzők 

”B” kategória: versenyengedéllyel nem rendelkező sportolók 

Korosztályok 

Felnőtt (1981-2000), junior (2001-2002), master I (1971-1980), master II. (-1970), ifjúsági I. (2005-

2006), ifjúsági II. (2003-2004), serdülő I. (2009-2010), serdülő II. (2007-2008) 

Versenyek 

Dátum Verseny Helyszín Jellege 

2021.07.10. Slovak Cup Látky (SK) változó domborzat/korcsolyázó 

2021.08.14. Slovak Cup Kremnica-Skalka (SK) hegyi/klasszikus 

2021.08.20 Országos Bajnokság Törökbálint változó domborzat/korcsolyázó 

2021.09.04 Normafa Kupa Budapest, Normafa hegyi sprint/klasszikus, korcsolyázó 

2021.09.11. Hegyi Országos Bajnokság Varbó hegyi/klasszikus 

 

Pontszámítás 

A Magyar Síroller Kupában mind korcsoportonként, mind abszolút kategóriában értékeljük a 

versenyzőket. Az abszolút kategóriában a junior, felnőtt és master női és férfi versenyzők 

eredményeit értékeljük. 

A korcsoportonkénti értékelésénél minden versenyzőnek kizárólag a saját korcsoportjában elért 

eredménye számít, felnevezettként elért eredményt figyelmen kívül kell hagyni. 

A Slovak Cup-hoz tartozó versenyek a serdülő és ifjúsági versenyzők esetén nem számítanak. 

A Magyar Kupa a versenysorozatban a különböző versenyeken elért eredmények kategóriánként, 

nemenként, és korcsoportonként külön– külön kerülnek értékelésre, az alábbi táblázatban foglaltak 

szerint: 



Helyezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

Abszolút 25 20 15 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Korcsoportonként 15 12 9 7 6 5 4 3 2 1           

 

Az Országos Bajnokságok 1,5-szeres szorzóval számítanak az összesített MK eredménybe. 

A junior, felnőtt és master kategóriában versenyzők legjobb négy eredménye kerül értékelésre az 

összesített eredmény számításakor. 

Abban az esetben, ha egy versenyző nem indul el, nem kap pontot. Amennyiben nem ér célba, vagy 

kizárják, akkor az adott versenyen 0 MK pontot szerez. A versenyzőnek legalább 3 MK versenyen kell 

elindulnia, hogy az összesítésben értékelhető legyen. 

Amennyiben két, vagy több versenyzőnek azonos összesített pontja van, akkor  

1. az Országos Bajnokságon elért eredményt  

2. több 1, több 2., … helyezést 

vesszük figyelembe a végső sorrend megállapításánál. 

Nevezési díj 

A Magyar Síroller Kupa versenysorozat nevezési díja versenyzőnként 5.000 Ft (kizárólag az a 

versenyző kerül értékelésre az összetett versenyben, akinek nevezési díja 2021. július 31-ig 

befizetésre került a MSíSz számlájára) 

Az egyes versenyenkénti nevezési díjat minden esetben a versenyt szervező sportszervezet határozza 

meg. 

Felszerelés 

A Magyar Síroller Kupa versenyeken kizárólag a Magyar Sí Szövetség, illetve a Szlovákiai rendezésű 

versenyeken a szervezők által biztosított sírollerrel lehet részt venni. Amennyiben a szervezők nem 

tudnak megfelelő számú sírollert biztosítani, abban az esetben a versenybizottság által ellenőrzött 

SKIGO XC RS Aluminium Classic (klasszikus stílusú versenyeken), Skigo Alu Skate (korcsolyázó stílusú 

versenyeken) rollerrel lehet indulni, melyekben 2-es típus megjelölésű (medium) kerék használható. 

Egyéb 

A versenynaptárban szereplő MK verseny helyszínének, időpontjának módosításáról indokolt esetben 

az MK bizottság dönthet. 

MK versenyt rendezési okokból lemondani legalább egy hónappal a verseny kitűzött időpontja előtt 

lehet. 

MK verseny – az MK bizottság által jóváhagyott írásba foglalt- végleges kiírását a verseny tervezett 

megrendezése előtt legalább két héttel az MSíSz honlapján közzé kell tenni. 

Az MK kiírásban nem szabályozott kérdésekben minden résztvevő magára nézve kötelezően 

elfogadja az MK bizottság döntését. 


