
FreeRide Club MK verseny kiírás 
a Magyar Kupa versenysorozat része

Verseny időpontja: 2021.03.23. kedd  
Verseny helyszíne: Sípark, Mátraszentistván 

Versenyszám: 1 futamos gyerek GS (18-22m kapu távolság)

Rendező: FreeRide Club SzSE 

Versenyigazgató: Székely Zoltán 20/984-6162

TD: Lőrincz Áron


Kategóriák: 
B kat. 

U 6 (2015-2016) 

U 8 (2013-2014)

U10 (2011-2012)

U12 (2009-2010)

U 14 B (2007-2008) 

U16 B (2005-2006)

U 21 B (2000-2004)

Masters I. (1986-1999)

Masters II. (1966-1985)

Masters III. (1956-1965)

Masters IV. (1946-1955)

Masters V. (-1945)


Program: 
március 22. hétfő 17:00 Sípark felső parkoló technikai értekezlet szabadtéren 
(rajtszám és kedvezményes síbérlet átvétel)


március 23. 

7:45 verseny iroda nyit (felső parkoló, pénztárral szembeni rönkház)

8:30 lift nyitás 

8:45-9:00 pályanázés

9:10 előfutó

9:15 rajt 

Eredményhirdetés nem lesz a covid helyzet miatt 


Díjazás: mindenki oklevelet és ajándékot kap a rajtszám átvételekor, valamint az 
1-3 érem díjazásban részesül, amit a verseny után a versenyirodában lehet majd 
átvenni 


Nevezés: Nevezéseket csak a versenyzők klubjaitól, az erre a célra szolgáló, sí 
szövetség oldalán elérhető (http://www.skihungary.hu/szovetseg/dokumentumok?
download=17:nevezesi-lap)  nevezési lap hiánytalan kitöltésével fogadunk el. 
Legkésőbb 2021. március 21.-e vasárnap 12:00-ig elektronikus levélben kérjük 
elküldeni a zoli@freerideclub.hu címre. 

Nevezési díj: 5.000 Ft/fő, mely a rajtszám átvételekor fizetendő


http://www.skihungary.hu/szovetseg/dokumentumok?download=17:nevezesi-lap
http://www.skihungary.hu/szovetseg/dokumentumok?download=17:nevezesi-lap


Kedvezményes bérletárak:  
FÉL NAPOS GYEREK/DIÁK egységesen (22 éves korig) (8:30-12:00-ig): 4.500 Ft/fő 

FÉL NAPOS FELNŐTT (8:30-12:00-ig): 6.500 Ft/fő 

(a fenti bérlet árak tartalmazzák az 1.000Ft kauciót)


A verseny lebonyolítása a Magyar Sí Szövetség Alpesi Versenyszabályzata szerint 
történik. A versenyen a versenyzők csak érvényes sportorvosi igazolással és 
valamennyi induló csak felelősségi kárra is kiterjedő érvényes balesetbiztosítás 
birtokában indulhatnak, melyet a TD kérésére fel kell mutatni.  A versenyen 
mindenki (versenyző, kísérő, rendező, stb.) saját felelősségére vesz részt.

A versenyrendező a versenyen esetlegesen előforduló balesetekért, illetve ezekkel 
kapcsolatban másoknak okozott károkért semmiféle felelősséget nem vállal.


Covid 19 egészségügyi előírások: 
A síelés és a snowboardozás egyéni szabadtéri sportnak minősül. A 
Mátraszentistván Sípark a hatályos járványügyi rendelkezéseket szigorúan betartja 
és betartatja a területére belépő minden vendéggel! Fokozott egészségügyi 
biztonsági intézkedést (COVID-19 PROTOKOLL) vezettek be a létesítmény 
látogatói és az ott dolgozó kollégáik egészségének megőrzése érdekében. https://
www.sipark.hu/fooldal A szabályos maszkviselés (orrot és szájat eltakaró maszk), a 
távolságtartás, a higiéniás szabályok és a kijárási korlátozás mindenkire nézve 
kötelező. A sípályán a maszk viselése kötelező! Ez alól kivételt képez a rajtba 
beálló, a pályán haladó versenyző egészen a célba érkezésig, illetve amíg ott kifújja 
magát. Ezt követően ismét kötelezően viselnie kell a maszkot. A rajtszámok 
átvétele nyílt területen történik a kötelező távolság betartásával. A verseny előtt 
kérjük olvassa el az aktuális információkat a koronavirus.gov.hu oldalon!


Budaörs, 2021.03.14.


Székely Zoltán

FreeRide Club SzSE 

https://www.sipark.hu/fooldal
https://www.sipark.hu/fooldal

